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عر ,دماصة:٠لتفوية٠لنحويةوائصئرفيةوI٠معجماألخطا للعك

لرياحتجم١يأش—بت

المقدمة
 سيدنا أجمعين المرسلين سيد على والسالم والصالة العالمين، رب لله الحمد

اجمعين. وصحبه آله وعلى محمد
وبعل...
 إلشارة بقصد الشائعة، اللغوية األخطاء فيه رصدنا كتابمعجمي فهذا

 خافيًا يكون قد األخطاء هذه بعض ألن ودارسيها، العريية باللغة الممتمين وحبيه إليها

 اللغة في حدق ذا يكون أن الدراسات من اللون هذا بمثل يهتم لمن البد لذا عليهم؛
 العربية اللغة بمستويات الدراسات هذه مثل لتعلق طويل؛ مراس وصاحب ه العريية
 يسمى ما على نركز أن يفوحا وال وتركيبًا( ومعنى مبنى، وصرفًا، )نحوًا حافة

 نوضحها اننا اال ، الشيء بعض غربية التسمية هذه تكون فلربما المعجمية( )بالخبرة
 يووب وأن العربية، اللغة معاجم مع التعامل من له البد العربية اللغة دارس إن ففقول
 إلى نتطرق عندما األهمية هذه وسنرى ومعنى، ضبطًا اللغة شوون من كثير في إليها

بالتفصيل المعجم هذا أبواب
 رئيسة ابواب أريعة في الشائعة« األخطاء »معجم ب المسمى هذا كتابنا يقع

هي:
XX بضبط ونقصد ،الكلمة ضبط في والصواب الخطا باب :األول الباب 

 يتعرف ان من للغة للمعتبع البد كان لذا وآخرها؛ ووسطها أولها في شكلها الكلمة
 وهي مكتباتا في المتوفرة العريية اللغة معاجم إال ذلك في يعينه وال الكلمة ضبط

والوسيط،...إلخ. العرب، لسان كثيرةمثل:
 ثمانية الباب هذا تحت ويقع ،واشتقاقها صرفها في معين الكلمة وضبط

 إلى األلف من العريية اللغة حروف ترتيب حسب الفصول هذه رتيت فصال وعشرون

 كل في الواردة اللغوية األخطاء جميع عند الترتيب هذا على التشديد دون الياء،
للفصول. الجائي الترتيب قصدنا إنما فصل،

H بحرف األفعال من يتعدى ما في الصواب و الخطا بعنوان الثاني: الباب

a



 ضيبماثاكنتظانجيفالتثاتاكث
 لدى يحصل قد خلطًا هناك أن كهذا بعنوان الباب هذا إفراد على والباعث الجر

 من النوع هذا مثل في سواء حد على والمثقفين والمتكلمين والمتعلمين الدارسين
 إلى ماسة الحاجة لكن جر بحرف تتعدى األفعال من الكثير هناك ألن األفعال؛

 ويسمعها المتكلم يسوقها التي الجملة من المراد المعنى يالئم الذي الجر حرف معرفة
 الياء، إلى األلف من فصال وعشرين ثمانية إلى الباب هذا قسمنا وكذلك السامع،

فصل. كل داخل الترتيب إلى النظر دون
 والصرف النحو في والصواب الخطأ عنوان: تحت الثالث الباب وحاولنا لمر
 األلف من فصال وعشرين ثمانية في األخطاء ساولنا الباب هذا وفي الجمل وتراكيب

 قواعد تخالف التي اللغوية األخطاء على التعرف الباب هذا من والهدف ، الياء إلى
 وكذلك االشتقاق وقواعد العربي الصرف قواعد تخالف التي واألخطاء الدارسين،
الجمل- تركيب

 وفيهذا المعنى، الخطأوالصوابفي والذيبعنوان: لرابع الباب لماوفي
 الياء إلى األلف من العريية حروف حسب فصالً وعشرين ثمانية إلى المقسم الباب

 اإلشارة ثم معانيها قصد الناسفي يخطن التي الجملوالتراكيب رصد جهدنا حاولنا
فصل. كل داخل الهجائي الترتيب قصد عن بعيدا وكذلك الصحيح، المعنى إلى

 القرآن من الشواهد هذه دراستا في لنا معين خير أن إلى نشير واخيرًا

 والحديث النحو، قواعد على وحسن ،الضاد لغة به - تعالى - الله رفع الذي الكريم،
 تعضد العصور عبر العربي الشعر من شواهد إلى باإلضافة أمكن ما الشريف النبوي

هذه. دراسعا
 هو الذي الصواب على حرصنا بمقدار الخطا نقصد ال هذا كتابنا في ونحن

 األخطاء إلى يرشدهم دليل من لهم البد بالعربية يهتمون الذين أن نزعم بل ،غايتنا
 فلقد وحده، ليستفيعصرنا األخطاء ونشيرإلىأنهذه العربية، الى التيدخلت

 لغتقا عن الزمان بنا ابتعد كلما لكن المتعاقبة، العصور مدار على العربية الى دخلت
أخطاؤنا. وزادت وبينها بيننا الفجوة زادت العربية

 وان ،ورفعها الله شرفها التي بلغتهم يهتموا بأن العريية ألهل الله وندعو
 في لتكون يشينها ما كل عن وصيانتها األخطاء، من شابها مما تخليصها إلى يسعوا
األمم لغات مقدمة

□



□





لشالعة والنغوية والصرفية الثحوية معجماألخطاء اب

٠٠ اهلمزه ٠٠

G5 أسيه آسيا، وتو

 فيها الياء تضبط وال األرضية، الكرة قارات إحدى بالكلمة يقصد

 وبالنسبة أسنيا، ،»آسييا والصواب التأنيث، االسمبتاء هذا ينتهي وال بالتضعيف،

وآسيوي«- »اسي، هي: إليها

63 األن من اآلب، من وتو

 الضبط هذا يقع وال الجر، بحرف سبق ألنه بالكسر؛ »اآلن« الظرف يضبط

 ظرف يبقى بحيث اآلن من فيقال: )بالفتح( يضبط أن األفضل ولكن الحطا باب فى

الفتح على مبنيًا زمان

«٣»

03 األن األئ، وتو

لألبذكر. ليس والصواب: خطا، ذكروهذا لألن ليس يقال:

 واآلخر المرعى، أحدهما اصلية، المضاعف والباءفي اعلمأنالهمزة أب:

والتهيؤ. القصد

 األنصاري ابوزيد قال [،٣١ ]مبس: وآه وقكهة تعالى: األول:فقوله فاما

المرعىم. »األب: :زيد وأبو الخليل وقال القرآن في إال ذكرًا لألب اسمع »لم

:دريد ابن وأنشد

 والمكرع به األب ولنا دارنا ونجد قيس منا جذ

الماشية«. تعتلفه الذي الكأل جميع »األب: الزجاح: إسحق أيو قال



^م^صحاتتمحالئثعث:ثثئتثتئلتئيثئلشتحا^؛؛!^
 تهيًا إذا الشيء هذا أب الخليل: قال ،والقصد التهيو »األب« إن وقيل:

لألعشى: وأنشد إبابة طريقته واستقامت

ليذهبا كشحًاواب قدطوى اخ وتصارم اصرمكم ولم صرمت

 محمدأبًاأحدر ماككان -:% عزوجل - قوله فى فشاهدها تضعيف بال األب اما

[.٤ ٠ زكالةًاه]األبراب: ين

« ٤ »

G3 مأئرة مائرة، ۶وى

 المتوارثة المكرمة :ومعناها ، الثاء( )بفتح األمير مآثر من مأئرة هذه يقال:

بالفتح. وليس الثاء حرف )مأترة(بضم يقال: أن والصواب

»ه«

م8اإلجارة األجار، 2

 أعطوك هل يقال: أن والصواب خطا وهذا األجار؟ أعطوك هل يقال:
 قانونيًا )اإلجارة( وعقد العمل، األجرةعلى الكراء، وجازؤه، العمل اإلجار؟:ثواب

عوض مقابل أجل إلى العين استغالل من التمكين يقتضي عقد وهو

(<٦»

G3 اإلجاص اإلجاص، ۶0

لذيذة فاكهة وأإلجاص الجيم( )بتخفيف اإلجاص يقال:

 واحده حلو لذيذ :شجرثمره الجيم( )بتشديد اإلجاص أنيقال: والصواب
خطا وهذا إنجاصًا البعض ويسميها »البرقوق« و »الكمثرى، أيضًا: ويسمى إجاصة

V»»

G5 األخطبوط األخطبوط، ؟0

 وهذا بحري( حيوان )األخطبوط: والطاء المزة بفتح األخطبوط رأينا يقال:
األخطبوط. أو والطاء، الهمزة بضم األخطبوط راينا يقال: أن والصواب خطا
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ال٨ؤ)
GS إخوة اخوة، وتة

الله. فى إخوة أنتم والصواب الله، فى أخوة أنتم يقال:

 صاحبه :الشيء اهو يقال: ، معًا هما أو بطن أو صلب وإيام جمعك ما فاألخ:

 الله قال وإخوة وإخوان آخاء على: ويجمع ،كثيرها أسفار: أخو هو يقال: مالزمه

[.١ ]الحجرات:. 6تعالى:*إنمًاآلمومثونإخوة

((٩»»

G3 المأدبة دببة، المأ المأدبة، وتة

 الدال فتح بين الضبط وباختالف ،الوليمة السابقة الثالث بالكلمات يقصد

 استعمال يجوز ولكن الصواب، معرفة الدارس على تشكل وكسرها وضمها

اضعفها. بالكسر والضبط الدال، ضبط باختالف الثالث الكلمات

,,٠١٠>

(8م اإلدا ام، األد3

 اشترينا والصواب: خطأ وهذا المزة( )بفتح واألدام الخبز اشترينا يقال:

الخل«. اإلدام »خير الشريف: الحديث في جاء الهمزة، بكسر واإلدام الخبز

((١))

(8حرف أداة،2

 استعفاء أو نصب حرف والصواب: جزم، أو استعناء أو نصب أداة هذه يقال:

 من فمأخوذة األداة أما حرف، أو فعل أو اسم ثالثة: الكلمة أقسام ألن جزم؛ أو

 ا ألداة التيفي األلف الخليل: قال والمراوغة، الختل واألدو: أدوًا، يأدو أدا الفعل

 وقال: السالح الحرب وأداة عامل، مؤد رجل ويقال: أدوات، الجمع ألن واو؛ أنها شك

حاسر مؤوومن بين فمن فتية امرشيمًامعي

I ح



الشائعة واللغوية والصرفية التحية األخاء معجم7

اذان( آذان،2

 اآلن حان يقال: أن والصواب خطا وهذا الظهر، آذان موعد اآلن حان يقال:

 السمع عضو أذن: فجمع اآلذان: أما الصالة، إلى النداء فاألذان: الظهر؛ أذان موعد

 فن األتبرانآللهبرى« الخج يوم قالتعال:وأذنبألورشولوتإلىآكايى

 يسنيكافىآلكهز ءاذانهم فضريتاعل تعالى وقال [٣]العوبة: 4آلمشركينررشرله

[.١١ ]إلكهفع: (< ١تتك

«١٣»
G3 اريًا إنيًا حقه وتج

 )جسم الجسم من العضو )إرب( ب السابق التركيب يستعمل من ويقصد

 ،فتحها ال الراء حرف بسحون إزبا( إزبًا )قطعه والصواب الحيوان( وجسم اإلنسان،

االستعارة. سمبيل على تسمتعمل الكلمة وهذه

G3 ارييل £0

 المزة بكسر إربل هو: والصواب العراق مدن إحدى على االسم هذا يطلق

الياء. وحذف

واألردني األردن، £0

 ذلك وعلى النون، يخفف حيث )األردن( استعمال فى الناس بعض يخطئ

 ،تضعيف دون النسبة استعمال نرى ما وكثيرًا ،إليه النسبة ضبط فى يخطوئن

 كما فلسطين، في نهر األردن: ومعنى األردني، و )األردن( والصواب أردني فيقال:

شرقه. في تقع التي البالد على االسم هذا يطلق

لضسص
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« ١ ٦»
G3 واألرومة األرومة، ؟0

 واألرومة:أصلكل وفتحها، بضمالمزة الوجهين، استعمال فيها ويجوز
ومجتمعه. شيء

«١٧»

GS مازق في فالن وقع £0

 فنقول ،مكسورة هي وإنما بالفتح، الكلمة هذه في الزاي تضبط وال
الحرب موضع أو المضيق ومعناه: مأزق، في فالن وقع صوابًا:

« ١ ٨»

األسكيموع •

 ضبطها والصواب بالفتح، فيضبطونها الكلمة، هذه همزة ضبط في الناس يخطى
القطبية. وشبه القطبية المناطق يقطن المغول يشبه شعب وهم )اإلسكيمو( بالكسر:

(١٩»

G5 فريقيا ا وتج

 لقب عليها يطلق وبعضهم األرض، قارات إحدى السابقة بالكلمة يقصد
 إفريقية(ويفسب أو )إفريقية والصواب خطا البمزة بفتح وضبطها السوداء، القارة

إفريقي. بلفظ إليها

((٤٢٠)

واإللذهن األلب £0

عداوتعا على مجتمعون والمعنى: صواب، وكالهما

8يومامساألول2

 ذلك بالكسر، ضبطها والصواب الكسر بوين )أمس( كلمة ضبط الخطا من

فيه. أنت الذي لليوم السابق اليوم بها: والمقصود الكسر، على مبنية )أمس( كلمة ان

□



يالشالعة واللغوية لصرفيةالتحويةوا األخطاء معجم�
((٢٢»

 G3 وامعة وامع، وإمعة، إمع، رجل ؟9

فيها. خطا ال صحيحة بضبطها السابقة األلفاظ جميع

(,٢٣>)
 05 »العصراألموي« و »العصراألموي« زتج

أمية. إلى نسبة صحيح، السابقين المنسوبين االسمين كال

((٢٤») 

05 خالد سيعود أن عيم ۶وى

 عاملة ليست أن ألن خالد( سيعود أن )علم والصواب خطأ السابق التركيب

 أن _:>مللم وجل عز — قوله في جاء ما التصحيح يعضد وما المضارع( تنصب )ال

٠[٢ ٠ المزمل: < آألض فى يضربرن وءاخررن ونكتتةى سيكوث

((٢٥»»

 05 مسرعين خرجوا حتى الخبر الطالب سمع أن ما زتة

 فالحرف سمع...( إن )ما الهمزة والصواببكسر )أن( استعمال في والخطأ

زائد. حرف النفي حرف بعد )إن(

((٢٦))

G8 واله واله، □»اله،

 وتعني المذكورة الصور على بضبطها السابقة، اللفظة استخدام لك ويجوز
إلها. اتخذه المفردة: هذه

«٢٧ؤ,

GS االلية □»االلتت،

 ركب ما وهي: )األلية( والصواب المزة، بكسر المفردة هذه تضبط وال

وشحم. لحم من وتدلى العجز

□



Zالشائعة وسغوية ولصرفية الئحوية األخطاء معجمححة
 ا«٢٨)

G3 شاة ذبح عليه فإن نجا وقد أما

 )أما والصواب حبيه حرف )آما(: ف )أما(، ميم فيشدد الناس بعض يخطئ

مفتوحة. الميم بتخفيف شاة( ذبح عليه فإن نجا وقد

,,٢٩)>

هن الذكاء إمارات الفتى على ظهرت وتة

 من المقصود ألن بالكسر؛ )أمارات( كلمة أول في المزة ضبط الخطأ من
 الذكاء( أمارات الفتى على )ظهرت فالصواب: )العالمة( العالقة معنى؟ القائل كالم

 نقول: إمارات، أميروجمعها يحكمها دولة فتعني )إمارة(: كلمة أما الهمزة، بفتح
المتحدة. العريية اإلمارات

(( ٣٠»

G3 يرجونه ال أنهم حتى مرض )تة

 في والسبب يرجونه( ال إنهم حتى )مرض والصواب )إن( همزة بفتح والخطا

االبتداء. عند )إن( الواجبكسرهمزة ومن االبتداء، تفيد )حتى( أن ذلك

,(٣١,)

السفر من حضر قد محمدا أن بالله اقسم رتة

 جوابًا تقع عندما وخبرها واسمها إن ألن )إن( همزة فتح السابقة العبارة في والخطًا

 لسفر، ا من حضر قد محمدًا إن بالله )أقسم فالصواب همزتها كسر يجب للقسم

٠[٧٢ ]الحجر: 4لعنركإنهملغىسكرنهميغمهرن قوله-عزوجل-: هذا تصحيحنا ويعضد

«٣٢»

م8أنانية،أنانية2د

 تضعيفها هو الصواب وإنما الكلمة هذه في الياء تضعيف تخفيف الخطا من

)أنا(. الضمير من مولدة كلمة فهي )أنانية(

٢٦



—————ئئكتالخشويثثئرتت

<,٣٣»

نالج أنطاكية £٠

 أو التخفيف هو والصواب ، الياء تضعيف فى والخطا تركيا في مدينة وهي
وأنطاقيت أنطاكية فتقول: إبداالالفقافا،

((٣٤»

G3 علمي مؤهل اي يملك ال فالن وئة

 بالكسرفنقول: ضبطها والصواب )موهل( كلمة في الهاء بفتح والخطا
علمي مؤهل اي يملك ال فالن

«٣»ه

(8 اوروبا *
)أوربة( والصواب المتوسط، األبيض البحر شمال تقع التي القارة هي

((٢٣٦)

(R العام للمدير اول كنائب فالن انتخب G3

 من الممنوع التفضيل )أفعل( ألفاظ من وهو )أول( كلمة بضبط والخطا

العام. )أول(للمدير انتخبفالنكنائب نقول: بالفتح، والصوابضبطها الصرف،

((٣٧ا,

G3 السياح عشرات الفندق هذا ياوي زئة

 عشرات الفندق )يؤوي والصواب )آوى من المضارع الفعل استخدام في والخطا

 من وتقوةإيك متهن تثآ تجىمن وجل عز — قوله ،هذا تصحيحنا ويعضد السياح(

[١٣ؤج:٠ل٩أليتزب,ه وشقه >وجل ض -وقوله ٠ه[١قًا؛(،]األزب:

□
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٠٠ الباع ٠٠
(<٣٨»

G3 البابونج البابونج، وكع

 عليه، اعتادوا ما وهذا الفون، بكسر )بابونج( كلمة الناس يضبط

 التي األدوية، الذييدخلفيصناعة االسم، الزهرمعرب ذا العشب بها يقصدون

النون. بفتح )البابونج( والصواب: خطا وهذا السعال، تعالج

,(٣٩>)

G3 البحة البحة، وتة

 )بضم شديدة بحة به فالن والصحيح: خطا وهذا شديدة بحة به فالن يقال:

)الفتحها(. الحاء(

العيش. من بحبوحة فى هم :وهذاخطاوالصواب العيش من بحبوحة في هم ويقال:
وانفساحه. الشيء سعة واآلخر الصوت، ذي صوت يصفو اال أحدهما اصالن: بح:

ود: عبد بن عمر الشاعر قال

مبارز من هل بجمعكم النداء من بحخت ولقد

((٢٤ ٠»

ليم بحيرى أو ء بحيرا ]بحيرا، الراهب وكع

النبي عرف الذي الراهب اسم به: ويقصد الباء( )بضم بحيرا الراهب يقال:

بحيرى. أو ء بحيرا الراهب يقال: أن والصواب خطا الضبط وهذا *ال

(<٤١»

لدم المبخرة المبخرة، وعع

 ضبط على الناس اعتاد وقد التبخير، أداة السابقتين باللفظتين ويقصد



 صبكاثاكاثيتاخجتالنتتثاتة
 فوزن ، )المبخرة( الميم بكسر الكلمة ضبط والصواب خطا وهذا الميم، بفتح االسم

مفعلة. هذه: اآللة اسم

((٤٢)»

G3 بخل بخل، بخل، وتة

 على بالفتح بخل الفعل: ضبط في والخطا بيته أهل على الرجل بخل يقال:
 أيضًا الصواب ومن ،بيته أهل على الرجل بخل :والصواب ،خطا وهذا ، والخاء الباء

 إاكتفوكذب وًاستغف)ح« بخل من -:*واما قائل من عز - قوله ذلك وشاهد ، الخاء كسر

[.١-٨فءئ؛.ذئئتش]اليد:0

((٤٣»)

البخور البخور، وكة

الخاء. يتخفيف بخور والصواب: ،خطا وهذا الخاء بتضعيف بخور يقال:

 البخور ومنه البخار، ذلك من تثور، ريح او رائحة على يدل واحد أصل بخر:
والوجود. البرود مثل فعول وزن على يقول: ثعلب وكان الباء بفتح

(.١ذكية) رائحة ليعطي يحرق شيء والبخور:

(<٤٤»

٢ةد بدء بدء، وتة
 خطأ وهذا )بدع(، الباءيي بكسر صباحًا، الثامنة العملفي بدء يقال:

اللغة. من ليست )بدء( ف صباحًا، الثامنة في العمل بدء يقال: أن والصواب

((٤٥»

GSالبذر البذر، وكع

أن الصواب ،خطأ وهذا ، الباء بكسر األرض في اليذر الفالح طمر يقال:

.١ط بيروت. الكتب عالم حمود. محمد موسى خضر د. وشرحا تصويبا الشائعة األخطاء معجم ينظر: (١)

.٣٠ صر

□
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 والجمع الحب من يزرع ما به: ويقصد ، الباء بفتح األرض في البذر الفالح طمر يقال:

بزور. والجمع البزر ويقال: وبذار، بذور

so ،له براء براء

 دمه، من براء أنا والصواب: خطًا وهذا الباء( )بضم دمه من براء أنا يقال:

 وبرن براء فجمع بالضم براء أما وتؤنث، تجمع وال تننى ال الكلمة وهذه الباء، بفتح

 ين تعبدون ومما برءزأمنكم :فإنا لى تعا قااللله وبرآء، وبريوئن أبرياء الجموع: ومن

[.٤ ]الستحنة: ه ًاش ددون

<,٤٧»

البرازم البراز، البراز، £0

 )البراز( فيقال: اإلنسان، من الخارجة الطعام مخلفات )البراز(: ب المتكلم يقصد
فتحها. أو الباء بكسر البراز أو البراز يقال: أن والصواب خطأ وهذا الباء بضم

((٤٨»»
له مبرحًا مبرحا، £0

 ضربه يقال: أن والصواب خطًا وهذا الراء( )بتخفيف مبرحًا ضريًا ضربه يقال:
شديدًا أذى وآذاه جهده و أتعبه أي: به، )برح( الفعل من الراء(. )بتشديد مبرحا ضريًا

((٢٤٩»

له ادرب ابرد، £0

 برد يقال: أن والصواب: ،خطا وهذا الميم(. )بفتح بالمبرد الحديد برد يقال:

البه آلة اسم )بكسرالميم(: الهرا الحدي

له البردي البردى، £0

 خطا وهذا الدال، وفتح الباء بضم البردي ورق على القدماء كتب يقال:
 وتشديد الدال وكسر الباء )بفتح البزدي ورق على القدماء كتب يقال: أن والصواب



للكتابة. نشره يستخدمون المصريين قدماء كان كالقصب نبات وهو :الياء(

(٥)ر

لآلع بررت برزت، ؟0

 برزت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األولى( الراء )بفتح بوعدي برزت يقال:

مكسورة. الفعل عين ألن بوعدي؛

((٥٢))

م برز برز،2ا

 خطًا وهذا الراء( )بتخفيف القصيرة القصة برزفالنفيكتابة يقال:

 برز: ومعنى الراء( )بتشديد القصيرة القصة كتابة في فالن برز يقال: أن والصواب

فاقأصحابه.

((٥٣)»

G3 برغوث برغوث، 80

 برغوث فيقال: الباء ضم والصواب خطا. وهذا الباء( )بفتح برغوث. يقال:

 من حشرة براغيث، والبرغوثمفرد البراغيث، المكصان:كثرفيه يقال:بزغث

وتتغذى. ،اللبونة والحيوانات اإلنسان تعيشعلىجسم البرغوثيات، فصيلة

«(٥٤»»

(8البرنامج البرنامج، ة0

 خطا وهذا الميم( )بكسر المقرر البرنامج وفق شيء كل سار يقال:

 الخطة اي: الميم( )بفتح المقرر البرنامج وفق شيء كل سار يقال؟ أن والصواب

للحساب. الجامعة الورقة او الميزانية األصل في وهو ما. لعمل المرسومة

((٥٥))

ام8البزة،البزة2

أن والصواب خطا، وهذا الباء، بفتح العسكرية )البزة( الجندي لبس يقال:

□
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 الثياب، بالبزة: ويقصد الباء، بكسر العسكرية )البزة( الجفدي لبس يقال:

اليئة. السالح،

((٥٦))

(R ،03 البس البس

 أن والصواب ،وهذاخطا األهلية، لهرة بمعنى الباء يقال:البسبكسر

الباء البسبضتح يقال:

(,٥٧,)

G3 لبشرة ا البشرة، ۶زى

 خطا. وهذا الجلد ظاهر على للداللة الشين( )بتسكين البشرة يقال:
الشين. بفتح البشرة يقال: أن والصواب

ه«٨>)

Q5 بششت بششت،

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األولى( الشين )بضتح بالضيفان بششت يقال:
األولى(. )بكسرالشين طلق بوجه استقبلتهم إذا بشيشتبالضيفان،

((٥٩»»

G3 البطريق البطريق، ة0

 يطلق أو ،األساقفة رؤساء أو الروم قادة من قائد على يطلق لقب البطريق:
 االسم ضبط الخطأ ومن المتجمدة، القارة في يعيش تطير، ال التي الطيور من نوع على
البطريق بالكسرفيقال: الباء ضبط والصواب الباء، بفتح

«٦٠»

03 بطوطة بطوطة، ؟0

 خطا، وهذا األولى، الطاء بتخفيف مشهور رحالة )بطوطة( ابن يقال:
األولى. الطاء بتشديد مشمور رحالة )بطوطة( ابن يقال: أن والصواب

الطنبجي الله عبد بن محمد الرحالة بطوطة: وابن

□
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�

G5 البعاد البعاد، ؟0

 البعاد أضناه يقال: أن والصواب خطا وهذا الباء(. )بضم البعاد أضناه يقال:

 القرب خالف البعد :قالوا قبل. ومقابل القرب، خالف أصالن: بعد: الباء، بكسر

الهالك. والبعد: والبعد

٠[٩ ]هود:ه <يآلأاليعدالمنينكابيدتثمرد٠نؤتع٠تعااى: قال

٠[٤٢]اشبة: 4 آلشقة بعدتطتهم رلكن وفألتغالى:>البوق

((٦٢)

G3 البعثة البعثة، ؟0

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطًا ،بكسرالباء الحج )بعئة( حضرت يقال:

الباء بفتح الحج )بعثة( حضرت

((٦٣))

G5 البغاث البغاث، البغاث، £0

 جاء ،صحيحة للضبط الثالث والصور ،يصاد الطيرال شرار من طائر وهو

يستسر«. بأرضنا البغاث »إن المثل: ضرب في

(8البكارة ا*

البكارة. والصواب: الباء، والخطافيكسر الفتاة(، )عذرة بها يقصد

«٦ح)ه

البالطم البالط، 2ا

 هذا يقال: أن والصواب خط وهذا الباء، بكسر الملك بالط هذا يقال:

والزعماء. السكان من فيه ومن ومجلسه الملك قصر والمعنى: ، الباء بفتح الملك بالط



الشائعة واللغوية والصرفية لتحوية ا األخطاء معجم

((٦٦»

65ذلة،بلة۶0

 الطين زاد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الباء( )بفتح بلة الطين زاد يقال:

 ،الباللة :البلة أما بلة فتقول: الباء تضم وقد البلل هي البتة إن الباء(؛ )بكسر بلة

الخيروالعافية. والبلة: الشباب نضارة الفقر، بعد الغنى

(,٦٧))

Q3 البلعوم البلعوم، £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الباء بفتح البلعوم في اللقمة علقت يقال:

الحلق في الطعام مجرى والبلعوم: الباء، بضم البلعوم في اللقمة علقت

((٦٨))

بسقيس بنقيس،

 بلقيس يقال: أن والصواب خطا وهذا الباء، بفتح سبًا ملكة )بلقيس( يقال:

الباءم بكسر سبًا ملكة

((٦٩»

البن البن، 2

 الضم: هو والصواب ،فتحها أو الباء بكسر هذه الكلمة ضبط الخطأ من

 والصواب البني اللون بقولهم: البن إلى ينسبون والعامة عدني، بن هذا نقول: حيث

البني. اللون

لكلمم ا بنى2

 ينية ومنه: الباء بكسر الكلم بنى والصواب: بالضم الباء ضبط الخطأ من

التحتية. الينية ذلك ومن ه الكلمة

EJ



/تثئتثخكئثتثك
(<٧١»

GS البنج البنخ، 80

 أن والصواب خطا وهذا الباء( )بكسر بالبفج المريض الطبيب خدر يقال:

 البفج أما الحس، يذهب نبات البنج: الباء(، )بفتح بالبنج المريض الطبيب خدر يقال:

اصله. إلى اي ينجه، إلى الرجل رجع يقال: األصل، فتعني: الباء( )بكسر

(<٧٢ر>

لبنصرا( ا البنصر، حج

 والصواب والخنصر. الوسطى بين اإلصبع أي والصاد( الباء )بفتح البنصر يقال؟

الصاد(. وفتح البنصر)بكسرالباء أو والصاد( البنصير)بكسرالباء يقال؛ أن

((٧٣»

م8البنية البنية، 2

 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الباء( )بضم البنية صحيح الطفل هذا يقال:

منها. تبنى التي والمادة صيغتها الكلمة: وبنية الفطرة أي الباء( )بكسر البنية صحيح الطفل

(( ٧٤»

ام لبهار ا البهار، 80

 رائحة يقال: أن والصواب خطأ وهذا الباء، بضم طيبة )البهار( رائحة يقال:

المحلوج. القطن أو الضنم تعني الباء( )بضم والبهار الباء بفتح طيبة )البهار(

((٧٥)

بهرج،بهرجم(29

 أن والصواب خطا وهذا والراء الباء بضم الحياة )بهرح( يخدعنك ال يقال:

الزائف. الرديء الباطل أي والراء(، الباء )بفتح الحياة )بهرج( يخدعنك ال يقال؟

((٧٦)

5البهلول البهلول، 2ا

هذا يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ، الباء( )بفتح بهلول رجل هذا يقال:

ل;
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بهاليل. والجمع الضحاك، المرح والبهلول: الباء(، )بضم بهلول رجل

((٧٧»

G5 البوتقة البوتقة، ؟0

 أن والصواب خطا، وهذا الباء(، )بفتح البوتقة في الذهب الصائغ أذاب يقال:
 من المصنوع لوعاء :هي البودقة الباء(او )بضم البوتقة الذهبفي الصائغ أذاب يقال؟

فيه. المعادن إلذابة الصلب المعدن أو الطين

((٧٨)

G5 بيسان بيسان، زتة

 أن والصواب الباء، بكسر االسم ضبط الخطًا ومن مدينةفلسطينية،
.)بيسان( بالفتح تضبط

((٧٩)

G3 مبيضة مبيضة، )،£

 ، الضاد( وتشديد الياء وتخفيف الميم )بكسر المقال، )مبيضة( المعلم طلب يقال:
لشدة(. مع الياء وكسر الميم )بضم المقال، المعلم)مبيضة( طلب يقال: أن والصواب

«٨٠»

البيطار؟ا لبيطار، ا وتة

 الكلمة هذه في الباء تضبط وال الحيوانات، معالج على يطلق اسم البيطار:
البيطار. فيقال: بالضتح تضبط أن بالكسروالصواب

EJ



 ٠٠ |لت|ع٠٠

(<٨١)>

03 تارة ا•تارة،

 خطا وهذا ، )تارة( في الراء بتشديد ذاك وتارة هذا )تارة( فعلت يقال:

 الحين ومعنىتارة: الراء، بتخفيف ذاك، و)تارة( هذا )تارة( فعلت يقال: أن والصواب

االستعمال. لكثرة همزتها وتركت تأرة، :واصلها والمرة،

((٨٢))

التبانو التبان، 2

 يلبس يقال: أن والصواب خطا وهذا التاء، بفتح )التبان( الطفل يلبس يقال:

الركبة. إلى القصيرة السراويل بالتبان: ويقصد التاء، بضم )التبان( الطفل

ا« ٨٣))

الع البغ البع،

 وهذا ، الباء( وتسكين التاء )بفتح بالصحة مضرة مادة يحوي )الثبغ( يقال:

 وتسكين التاء )بكسر بالصحة مضرة مادة يحوي التبغ يقال: أن والصواب خطا

تزرع نبتة عن عبارة وهو بالدخان، عامة التبغ ويعرف الباء(

٠٨٤١٠)
G5 المئحفة المتحف، الميحف،

 التحف لموضع المتحف كطمة وضع القاهرة مجمع أن الوسيط المعجم في جاء

 القاهرة مجمع أن وفيها منه الثانية الطبعة جاءت ثم متاحف والجمع األثرية. أو الفنية

 اسماء على التانيك تاء تدخل قد الغالييني: وعند المتحف كلمة فى الميم فتح أجاز

 وبناء والمشربة، والمقبرة الطائرة وموقعة والمدرجة والمشرفة والمعيرة كالمزلة المكان،

متحقة. و متحف نقول: ان لنا يجوز سبق ما على

EJ
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((٨٥))

G3 الترس الترس، وتة

 أن والصواب ،خطا وهذا التاء(، )بكسر بالترس نفسه الجندي حمى يقال:
 تحمل الفوالذ من صفيحة والترس: التاء(، )بضم بالترس نضسه الجندي حمى يقال

وتروس(. وتراس، )أتراس، ويجمععلى ونحوه، السيف للوقايةمن

(٢٨٦رر

G3 ترسانة ترسانة، ^0

 ،خطا وهذا الراء( )بتسكين ضخمة عسكرية ترسانة روسيا ورثت يقال:

 مستودع أي ترسخانة أو ضخمة، عسكرية ئرسانة روسيا ورثت يقال: أن والصواب

الحرب. وأدوات الذخائر

,(٨٧,)

أل( األول تشرين األول، تشرين زتج

 ،خطا وهذا تشرين، في التاء( )بفتح األول تشرين شهر في نحن يقال:

 ألحد على اسم وهو ، التاء( )بكسر ألول ا تشرين شهر في نحن يقال؟ أن والصواب
الميالدية. السنة أشهر

ا ٨٨))

التفلج التفل، ع

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ، التاء( )بكسر اإلناء في التفل رسب يقال:

صدر. من السوائل تحت يستقر ما والتفل: التاء(، )بضم اإلناء في التفل رسب

((٨٩))

G3 التلمود التلمود، ۶زى

 والصواب خطأ وهذا التاء(، )بضم اليهود شرائع فيه كتاب )التلمود( يقال:

 التعاليم مجموعة والتلمود: التاء(، )بفتح اليهود شرائع فيه كتاب )التلمود( يقال: ان
الدين رجال عن شفهيًا المنقولة اليهودية والتقاليد



((٩٠»

تتبلم تنبل،2ا

 خامل إنه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التاء(، )بغتح وتنبل خامل إنه يقال:

الكسالن البليد على اللفظة هذه وتطلق التاء( )بكسر وتنبل

((٩١»

التنينح التنين، 27

 التاء يضبط الفاس وبعض خرافي، أسطوري حيوان على السين لفظة تطلق

التنينبكسرالتاء يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالفتح، فيها



ح
٠٠|ص٠*

So ،فبت ثبت G3

 )ثبت« في الباء بتسكين والمراجع بالمصادر )ئبتا( لكتابه المولف اعد يقال:

 بضتح والمراجع بالمصادر )ئبتا( المولفلكتابه أعد يقال: أن والصواب خطا، وهذا

 الثابت الشجاع فهو الباء( )بتسكين الثبت أما الكتاب فهرس وهو )ثبت( في الباء
الرأي. الثابت العاقل القلب

«(٩٣»

SO ،الغفرة الدعرة G3

 تعني: التي ثغر فمفرد الثغرة: أما وانفراج تفتح على تدل كلمة الثغرة:

 وثغرة ،وطرقه مسالكه أي: المجد« ئغر يخترق »هو المجاز: ومن السهلة الطريق

الترقوتين. بين النحر نقرة أو اللبة، في التي الهزمة النحو:

((٩٤»

so ،الثقب الثقب G8

 يقال أن والصواب خطًا وهذا الثاء( )بضم الحائط في )كنبًا( أحدهقا يقال:

النافذ. الخرق والثقب: الثاء بفتح الحائط في )ئقبا( أحدثنا

((٩٥»

لالع ثكنات ثكنات،2

 في والكاف الثاء بفتح الجيش ثكنات إحدى الطائرات قصفت يقال:

 الجيش ئكنات إحدى الطائرات قصفت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ثكنات،

 عن تنح يقال: الشيء، مجتمع على تدل كلمة وثكن؟ الكاف( وتسكين الثاء )بضم

اوالقبر. أوالقالدة، اومركزالجند، والثكنة:اللواء، أي:معظمة، ثكنالطريق،

//٢٧ I



 —————1؛ث/تم±±±
األعشى: قال

( ثكن حمام في ليدركها جونية ورقاء يسافع

((٩٦)

]عاليالثاء،الشالثاءح

 الثاء بفتح اليوم هذا اسم ويقرًا األسبوع، من الرابع لليوم العلم االسم هو
صحيح الضبطين وكال ،ضمها أو األولى

«٩٧»
03 الؤلخ الينح، الينخ، وتج

 وهذا الالم( وتسكين األولى الثاء )بكسر الثنث فالن نصيب كان يقال:
الثنث. أو الثلث فالن نصيب كان يقال أن والصواب ،خطا
 أثالث، فجمعها والثنث: الثلث اما مالهم، ثلث اخذ القوم: وشلث ئلثًا، الشيء ثلث

 فإن قالتعالى: الثالث، الناقة الثنث:فولس أنا الشيء، اجزاء ثالثة من الجزء وهذا

(.١٢:تملمصغآئيىًالئكيح]اسادكاؤادفالعنذ;الت

«٩٨»

03 تم ثم، 80

 خطأ وهذا ، )ثم( في الثاء بضم الزرقاء إلى )ئم( ومن عمان إلى ذهبت يقال:
 ئم أن حيث )ثم« في الثاء بفتح الزرقاء إلى )ئم( ومن عمان إلى ذهبت يقال: أن والصواب

 الترتيب يفيد عطف فحرف الثاء( )بضم ثم أما ،هناك بمعنى ،البعيد إلى به يشار اسم

[.٦٤م1هااصر آآلشة٩ تعالى:>ذأزس الله قال علي، ئم أنا يقال:دخلت والتراخي،

(.٢٨٤ ص )ج، اللقة مقاييس ابنفارس، (١)

□
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٠٠|جلمي٠٠
(<٩٩»

و الجبن الجبن، ا•

 خطا وهذا )جبن(، الجيمفي )جبن(وزيتونبكسر المائدة يقالعلى

جبنوزيتون. المائدة على يقال: أن والصواب
 القطعة وتسمى الباء مع نونه ثقلت وربما يوكل الذي الجبن: فارس: ابن قال

 والجبن: الجبان صفة وهي الخوف شدة من القلب ضعف والجبن: الجبنة. الجبن: من

 معاوية قال جبين. منهما واحد كل وشماال. الجبهة يمين عن ما والجبينان: الجبين. جمع

: سفيان أبي بن

 انقضاءاألجل قبل سيقتل أنه يرى لجبانI أكان

البطل الشجاع منها ويسلم الجبان الحادثات تدرك فقد

, ١ ٠ »

G3 الجف الجذ، وتج

 فالن يعمل يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ، الجيم« )بفتح بجد فالن يعمل يقال:

 رتناه وأنة.تعلجد تعالى: قال ،العظمة والجدب األم. والد او األب والد فالجدي بجد

الجدس منك الجد ذا ينفع »وال *ال: وقال [،٣]الض:
تمام: أبو قال يهزم. لم جدًا فالن جد يقال: الزل فضد الجد أما

الجدواللعب الحدبين حده في الكتب إنباءمن أصدق السيف

G3 جدة جدة، ؟0

 أن والصواب ، خطًا وهذا ، )جدة( في الجيم( )بفتح جدة مدينة فالن زار يقال:
فمدينة جدة: أما األب، أم أو األم ام الجيمألنجدة: )بضم جدة مدينة يقالزارفالن

.٦١ ص لعريي، الشعر واألمثالفي الحكم (مجمع١ )



صججحلكياتيتكاكيكقة
األحمر. البحر بعروس السعودية في وتلقب األحمر، البحر ساحل على تقع سعودية

«١٠٢»
G3 الجدري الجدري، الجذري، زرة

 ،خطا وهذا الدال« وتسكين الجيم )بكسر بالجذري فالن اصيب يقال:
 )بفتح بالجدري او الدال وفتح الجيم )بضم بالجدري فالن أصيب يقال: أن والصواب

العدوى شديد البدن فى بثورًا يسبمب جلدي مرض وهو ،والدال الجيم

((١٠٣»)

G3 التجرية التجربة،

 ،خطا وهذا ،تجرية في الراء( )بضم قاسية إنسانية تجربة فالن عاش يقال:

 تعني والتجرية الراء( )بكسر قاسية إنسانية تجرية فالن عاش يقال: أن والصواب

 المفرد هذا فيجمع وبعضهميخطى جرب، للفعل وهيمصدر االختبارواالمتحان،

الراء بكسر تجارب والصحيح خطا وهذا تجارب على

((١ ٠ ٤»

G3 جزجير جزجير، وعج

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا األولى(، الجيم الجزجير)بفتح أكلت يقال:

الحريف. الحولي البقل والجرجيرهو: الجرجير، أكلت

«١ ٠ >اه

so ،الجرذ اكزي G3

 أن والصواب ،خطأ وهذا الراء، بتسكين الحقل فى )الجزذ( رايت يقال:

جرذان على ويجمع الفأر من نوع وهو: الراء، بفتح الحقل في )الجرذ( رأيت يقال

» ١ ٠ ٦»

SO ،الجيزم الجزم GS

 جزم هذا يقال: ان والصواب ، خطًا وهذا الجيم )بضم سماوي جزم هذا يقال:

الجناية. أو الذنب فهو: الجرم اما والجشة، البدن فالجرمهو الجيم، بكسر سماوي

————ب



ترقلةوالتغؤلةالحائلةدل٠ويةوؤالف٠اجماال'خطاال

«١٠٧»
G3 الجغبة الجعبة، □؛؟

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجيم« )بضم جعبته في ما فالن أخرج يقال:

 خشب من المصنوعة النشاب كناية والجعبة: ، الجيم( )بفتح جعبته في ما فالن اخرح

السهام. فيها تجعل جلد أو

(<١٠٨»

G3 الجعة الجعة، ۶وت

 أن والصواب ،خطا وهذا الجيم )بفتح الجعة من حاسًا فالن شرب يقال:

الشعير»البيرة،« نبيذ والجعة: الجيم(، )بكسر الجيعة من كاسًا فالن شري يقال:

« ١ ٠ ٩ >،

G5 جلسات جلسات، لكة

 أن والصواب ،خطا وهذا الالم( )بتسكين الموتمر )جلسات« انتهت يقال:

صحيح. حرف جلس الفعل عين ألن الموتمر؛ )جلسات( انتهت يقال:

«١ ١ ٠»

03 جلسة جلسة، ؟0

 ،خطا وهذا ،جلسة في الجيم( )بفتح مريحة )جلسة( فالن جلس يقال:
 من المرة اسم فالجلسة الجيم« )بكسر مريحة )جلسة( فالن جلس يقال: أن والصواب

)الجلوس(. جلس الفعل من اليئة فاسم الجلسة أما الجاوس،

GS الجلطة الجلطة، ؟0

 والصواب ،خطا وهذا )جلطة( في الجيم )بفتح دموية بجلطة فالن أصيب يقال:
 يقال: الشيء تجرد على يدل فجلط الجيم، )بضم دموية بجلطة فالن أصيب يقال: أن

سله. إذا سيفه وجلط ،حلقه إذا رأسه جلط

EJ
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٠(١١٢ا,
الجمهورج الجمهور، £0

 والصواب ،خطا وهذا الجمهور في الجيم« )بفتح لفالن الجمهور صفق يقال:

 ومن معظمه، شيء: والجمهورمنكل الجيم(، )بضم لفالن الجمهور صفق أنيقال:

 ،جماهير والجمع جلهم الناس من والجمهور وارتفع، تراكم ما ونحوه: الرمل

 )غلو( وجهر )اجتماع( جمر كلمتين من مركبة وجمهور: أشرافهم، الناس وجماهير

النظارة، يقال: أن واألصح

«١١٣>)
03 الجثدب ‘الجندب £0

 يقال: أن والصواب الجيم(، )بكسر النبات آكلة حشرة )الجنرب( يقال:

الجراد. من نوع والجندب ،والدال الجيم النبات)بضم آكلة حشرة الجندب

((١ ٤»

جهوري جهوري، ؟0

 ،خطأ وهذا ، الهاء( وضم الجيم )بفتح جهوري صوت ذو فالن يقال:

 وفتح الهاء وسكون الجيم )بفتح جهوري صوت ذو فالن يقال: أن والصواب

 الجهؤر: أما جهوري، والصوت جهوري جهيرفالرجل يقال: أن أو الواو(

 يآلقولكجهربعضكم لد :والجهروًا لى تعا قال الماضي، المقدم فالجريء

[.٢ <]الخجرات:٠لتضر

«١ ١ ه ,>

G3المجهر المجهر، 80

 أن والصواب وهذاخطا، لميم(، بالمجهر)بكسرا الدقيقة األحياء يقال:نرى

المخهرفهو أما الميكروسصوب وهو لميم(، بالمجهر)بضم الدقيقة األحياء يقال:نرى



لشالعة والسشغوية النحويةوالصنرهية االحطام معجم

مرتفع. بصوت يتكلم أن عادته كانت من

ا«١٦))
G3 الجوافة الجوافة، £3

 ،خطا وهذا الواو(، وتشديد الميم )بفتح لذيذة فاكهة )الجوافة( يقال:
 والجوافة: الواو« وتخفيف الجيم )بضم لذيذم فحاهة )الجوافة( يقال: ان والصواب

شكله. في الكمثرى يشبه الفواكه من نوع

((٤١١٧

GS الثجوال التجوال،2

 في التاء( )بكسر السكنية األحياء في )التجوال( الجنود اكثر يقال:

 األحياء في )التجوال( الجنود أكثر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا تجوال،
كثيرًا. األحياء في طوفوا ومعنىذلك: التاء(، )بفتح السكنية



٠٠ ع1|لح٠٠

((١٨)»

حبالة حبالة،2

 وهذا )حبالة( فى الحاء( )بضم الصياد )حبالة( يفي الطائر وقع يقال:

 الحاء، بكسر الصياد )حبالة( الطائري: والصوابأنيقال:وقع خطا،

المصيدة. والحبالة:

((١١٩»)

تالج الحبكة الحبكة( دتج

 ، خطًا وهذا حبكة، في الحاء بضم رائعة )حبكة( ذات القصة هذه يقال:

 إحدى والحبكة: الحاء( )بفتح رائعة )حبكة( ذات القصة هذه يقال: أن والصواب

 وقد ،خاتمة إلى لتودي وترابطها واألعمال األحداث سياق وتعني الفنية العناصر

 على حبكته الكتاب يبني وقد ،ومشاعرهم الشخوص أهواء تصادم على ترتكز

 والحكاية، المسرحية، في ضرورتها يرون النقاد من وكثير خارجية احداث

السامع. أو المشاهد إلثارة واألقصوصة والقصة،
«١٢٠»

GS حتم حتم، ومئ

 والصواب ،خطا وهذا )حتم« في التاء( )بتضعيف السفر على )حتم( يعال:

 السفر على صمم حتم، ومعنى التاء(، )بتخفيض السفر على فالن حتم يقال؟ أن

عليه. نيته وعقد

so ،هن الطر الطر

 بكسر الكلمة واستخدام ،اليهود علماء من العالم على اللفظتان تطلق

صحيح. أوفتحها الحاء

EJ
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«١٢٢»

له المحبرة المحبرة، زكة
البر. فيه يوضع ما منمما: المراد والمعنى صحيح، اللفظتين كال

((١٢٣))

له يحث يحيث،

 وهذا )يحث( في الحام بكسر الخير فعل على الناس زيد )يحث( يقال:

 الغعل ألن الحاء؛ الخيربضم فعل على الناس زيد يحث يقال: أن والصواب ،خطا

المضارع. في العين مضمومة األفعال من حث

((١٢٤))

له حدب حد'ب؛ £0

 وهذا حدب، في الدال( )بتسكين وصؤب )حذب( كل من الناس جاء يقال:

 يدل فصوب: الدال(. )بفتح وصوب كل)حدب( من الناس جاء يقال: أن والصواب خطا،

 أمر كانه ، )العمل( والفعل القول في الصواب ذلك من وقراره، واستقراره شيء نزول على

الشاعر: قال المطر، نزول الصوب: ومنه خطا خالف وهو مستقرقراره، نازل

مالي أنفقت وإنما علي وصوبي خطئي إنما ذريني

 ومأجوج حقتإذافيحتيأجوج تعالى قال ، الشيء فارتفاع حدب: اما

[.٩٦:٠ألذبيا١] 4 وهمتنكيحدبيينوب

((١٢٥»

له الحجة الحجة، ؟0

 ،خطا وهذا ،الحجة في الحاء( )بكسر الحجة قوي باهر فالن يقال:
 الحجة: اما الحج، من المرة فالحجة: ،الحجة باهرقوي فالن يقال: أن والصواب

الدليل. وقوة البرهان

لثًا



ثبواجداتاثظانثخاشذاكامقمممحم
((١٢٦»

(R ،الحجامة الحجامة G5

 يقال ان والصواب ،خطا وهذا الحام بضم )بالحجامة( المريض فالن عالج يقال:

بالمحجم والمعالجة المداواة ومعناها: الحاء مةبكسر)بالحجا المريض فالن عالج

((١٢٧»)
GS احجية اخجية، ؟0

 يقال أن والصواب ، خطًا وهذا الياء( )بتخفيف أخجية فالن ابتدع يقال:

 الناس كاللغزيتحاجى المغلق الكالم واألحجية: الياء( أخجية)بتضعيف فالن ابتدع

فيه.

((١٢٨))
G3 الحزقفة الحزققة، £0

 الحاء بضم الكلمة وضبط الورك، رأس عظم السابقة: باللفظة يقصد

والقاف الحاء بفتح ضبطها والصواب ،خطا والقاف

((١٢٩»

GS الحدس الحدس، لتة

 ان والصواب ،خطا وهذا والدال( الحاء )بفتح بالحدس، فالن يتمتع يقال:

 فى االنقال سرعان الحدس: ومعنى الدال( بالحدس)بتسكين فالن يتمتع يقال
 الظن بمعنى تأتي وهي ، مباشرًا إدراكا الشيء إدراك )القراسة( واالستتاج الفهم

والتخمين.

(( ١٣٠»

8حرفي،حزفي2ا

 يقال!نت أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بفتح )حرفي( رجل انت يقال:
 حرفة في بالعمل عيشه يحسب الذي الشخص وهو الراء( )حزفيبقسمحين رجل

ومنتظمة. مستمرة بصفة ما

د؛
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((١٣١)

GS حراك حراك، ؟0

 ،خطا وهذا الحاء( )بكسر )حراك« بال صريعًا الجندي وقع يقال:

 اللغة أئمة اجمع الحاء(، )حراك()بفتح بال صريعًا الجندي يقال;وقع أن والصواب

 كلمة في الحاء »تكسر قال: إذ الخفاجي الشهاب عدا ما حراك، على والمعاجم

 لكن الحالة، هذه تكسرفي وإما تفتح إما فهي التشكيك تفيد قد هنا الحراك

 احمد قال ، الحاء كسر يجز فلم ذلك عليه أنكر الزبيدي شيخ الفاسي محمد

شوقي:
إذارآك يخف لكن حراك به وليس مضني،

(,١٣٢>>
03 الحزمة الحزمة، دعة

 ،خط وهذا الحاء، بفتح الحطب من )حزمة( ظهره على فالن وضع يقال:

 والحزمة: الحاء، بضم الحطب )حزمة(من علىظهره فالن والصوابأنيقالوضع

حزم. والجمع ، شيء كل من وربط جمع ما

«١٣٣»

03 حزيران حزيران، )تج

 والصواب ،خطا وهذا الزاي( وفتح الحاء )بضم )حزيران( في سأسافر يقال:

 العلم اسم وحزيران: الزاي(، وكسر الحاء )حزيران()بفتح يقالسأسافرفي أن
)الشمسية(. الميالدية السفة من السادس للشهر

«١٣٤»

الحزن،الحزنم2

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الزاي( )بفتح والحزن السهل بين نحن يقال:
 السرور وخالف السهم والحزن: والحزن الزاي(. والحزن)بتسكين السهل بين نحن

ولم األرض من غلظ ما والحزن: حزنًا، صار حزونه: المكان وحزن أحزان، والجمع

□



— إل■■■---الشادعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم

 ؛٨٤يوسف: < فهوكظيم آلحزن عيناهمب قالتعالى:وابيضت مرضعًا إال يكن

[.٣ ]فطر:، < آلحزن عتا أذهب المدالهآلزى وهرقالوا

((١٣٥»

05 الحساء الحساء، زرة

 ساولوا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحاء( )بكسر الحساء تاولوا يقال:
 فجمع )بالكسر( الحساء أما والماء الدقيق من يصنع طعام وهو: الحاء )بفتح الحساء
الماء. فيه يستنقع األرض من السهل وتعني: الحسني« أو )الحسي لكلمة

((١٣٦»
05 الحصة الحصة، حج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحاء( )بضم حصته واحد كل أخذ يقال:
النصيب. والحصة: )بكسرالحاء(، حصته كلواحد أخذ

(,١٣٧>)
03 الحصرم الحصرم، زرة

 الحاء )بضم يضرسون، واألبناء )الحصنرم( يأكلون اآلباء الممثل: في يقال

 الحاء )بكسر الحصرم يقال: أن والصواب خطا وهذا الحصرم، في والراء(

حامضًا اخضر دام ما العنب أول والراء(والحصرم:

((١٣٨»)

يحتضرم يحتضر،2
 وهذا ، الضاد( وكسر الياء )بفتح يختضر فهو ، فالنًا الوفاة حضرت يقال

الضاد(. وفتح الياء )بضم يحتضر يقال: أن والصواب خطا

 حضرت قدم، الغائبحضورًا: وحضر الحضر، اقامفي حضرفالنحضارة:

 عليكمإذاحضراحدكم كتب قالتعالى: شهده، المجلس: وحضر وقتها، الصال::حل

فمعناه: احئضر: أما ؛١٨٠ [لبقرة: < للولديناواألقريين آلوصية خيرا رك إن آلموت

□



سبم*شا.النعمسدواسنهذواللسدالشاسأالشائعة والنغوية والصرفية التحوية األخطاء معجم
مستحقوء يحضره اي [٢ م القسر: ر<١عمحم٢وكلثرر تعالى: قال الموتم حضره

(,١٣٩>)
So ،الحضن الحضن G8

 يقال: أن والصواب خطا وهذا الحاء( )بضم أمه )حضن فيي الطفل جلس يقال:

 او الكشح إلى اإلبط دون ما والحضن: الحاء( )بكسر أمه )حضن( في الطفل جلس

البنات: تريية في الرصافي معروف قال بينهما. وما والعنصران الصدر

 األمهات يهذبهاكحضن محل من أرللخالئق ولم
أوالبنات البنين بتربية تسامت مدرسة ألمI فحضن

« ١ ٤ ٠»

SO ،هن الحظر الحظر

 رفع يقال: أن والصواب خطًا وهذا الظاء( )بكسر )الحظر( رفع يقال:
 الشوك والحظر: ومنع حجز وحظارًا: حظرًا الرجل حظر الظاء( )بتسكين )الحظر(

 أي الرطب: بالحظر وجاء به. له طاقة ال ما في وقع الرطب: الحظر في وقع ويقال:

المستشنع. الكذب

(,١٤١))
so ،الحظوة الحظوة، الحظوة G3

 أن والصواب خطا وهذا الحاء بفتح الناس، عند )الحظوة( فالن نال يقال:
 الحاء بحسر )الحظوة( أو الحاء بضم الناس، عند )الحظوة( فالن نال يقال:

 في قضيب كل الصغير: فالسهم الحظوة، أما الناس، عند والمنزلة المكانة ومعناها:

بعد. يشتد لم شجرة أصل

« ١٤٢ )>

so ،المحفظة المحفظة GS

 ان والصواب خطا وهذا الميم، بفتح )المخفظة( فى النقود فالن وضع يقال:

النقود. حافظة أو الميم بكسر )المحفظة( فى النقود فالن وضع يقال:

وح



صجخكثكيككثيكانيتككجكت
((١٤٣»»

المخقلعح المحفل، 2•

 خطا وهذا الميم( )بفتح االجتماع لعقد )المحفل( الرجالفي تالقى يقال:

 وهو الفاء( )بكسر االجتماع لعقد )المخفل( في الرجال تالقى يقال: أن والصواب

المجلس.
١٤٤,٠)>

G8 حق حق، £0

 أن والصواب خطا وهذا )حق( في الحاء( )بفتح ذلك تفعل ان لك )حق( يقال:

)حق(. يي الحاء( )بضم ذلك تفعل ان لك )حق( يقال:

«١ ٤ ه »,

٠■ الحقبة الحقبة، 2)

 الحاء(، )بفتح التاريخ؟ من )الحقبة( تلك في كنا كيف تذكر هل يقال:

 التاريخ؟ من )الحقبة( تلك فى كفا كيف تذكر هل يقال؟ أن والصواب خطا وهذا

الحاء(. )بكسر

١٤٦,٠)>

ال( الحفة‘الحكة £0

 خطا وهذا )حكة( في الحاء( )بفتح جسمه في بحكة فالن شعر يقال:

 علة وهي منحك، االسم وحكة: جسمه، بحكةفي :شعرفالن يقال ان والصواب

 قلت: للرأس الفعل جعلت إذا أما رأسي حككت ونقول الحكاك، عنها ينشأ

حكه. إلى دعاتي أي: واستحكني، وأحكني رأسي، وحكني رأسي، »احتك

««١٤٧»

ال( الحلبة الحلبة، £0

يقال: أن والصواب خطا وهذا الالم« )بفتح الحلبة إلى المصارع صعد يقال:



الئحويةوااتحرقيةواشويةا!شاااة٠ق«جماآلخطا

 أو للمالكمة يخصص موضع والحلبة: الالم )بتسكين الحلبة إلى المصارع صعد

وغيرهما. المصارعة

,١٤٨٠»

so ،الحلبة الجلبة G5

 ألذ ما يقال أن والصواب ،خطا وهذا الحاء( )بكسر ا الحلية الذ ما يقال:
 حلب والجمع: به، ويعالج يوكل القرنيات فصيلة من عشبي نبات والحلبة: الحلبةا

مستطيل. وقرنه أبيض زهره

((١٤٩»

so ،الطم الجلم G3

 ما بالحلم: المتكلم ويقصد ، الحاء بكسر حلمًا نومه فى فالن رأى يقال:

 بضم حلمًا نومه في فالن رأى يقال: أن والصواب خطا وهذا ،الرويا أو النائم يراه
 األخالق، سيد »الحلم يقال: السفهوالطيش، ضد الصبرواألناة والحلم:هو الحاء،

 رإذا وجل عز - قوله المنام في يرى ما بمعنى الحلم على العزيز الله كتاب في جاء

ه[.٩ينبلهخ<<]الذور:١لذت٢ذتثتل٢فليتتتززًاكما آلحك منكم بلغآألطفل

«١ ه ٠ >)

SO ،الحلقوم الحلقوم G5

 الحلقوم راحة يقال أن والصواب خطا وهذا الحاء( )بفتح الحلقوم راحة يقال:

 حالقيم، على ويجمع والنفس والشراب الطعام مجرى بالحلقوم: ويقصد ، الحاء( )بضم

٠[٨٤-٨٣ذأيثعوةهااضصة:0ئضلم٠اللهتدالى:>ةؤآلاذاتلبتآ قال

«١ ه ١»

SO ،الحمالن الحمالن G3

 أن والصواب خطا وهذا الحاء( )بصسر )الحمالن( أخالق يدعي فالن يقال:
 الضأن صغير بالحمل: ويقصد الحاء(، )بضم )الحمالن( أخالق يدعي فالن يقال:

الحمالن. مفرد

□



ضيعيتثتيتاخثخالتيتاتاسفم
((١٥٢>)

الع حانة حافة2و

 يقال: أن والصواب خطا وهذا الفاء( )بتضعيف الوادي )حافة( وصلنا يقال:

 أو الناحية هي: فالحافة الوادي، جفاف أو التضعيف( )بتخفيف الوادي )حافة( وصلنا

الطرق. أو الجانب

«١٥٣»

ال( الحلويات الحلويات، £0

 خطا وهذا وكسرها( الواو )بتضعيف )حلويات( معرض هذا يقال:

الواو( عن التضعيف )بفك )حلويات( معرض هذا يقال: أن والصواب

(,١٥٤))
ال( الحمم الحيمم، زئ؟

 أن والصواب خطا وهذا الحاء( )بكسر حممه وقذف البركان انفجر يقال:

 الرماد الفحم بالحمم: ويقصد الحاء(، )بضم حممه وقذف البركان انفجر يقال

حممة. والمضرد بالنار، احترق ما كل

«١ ه ه »

الحمرالحمرال( حو

 األقدام يقال: أن والصواب خطا وهذا والميم« الحاء )بضم الحمر األقدام يقال:

 حمار، فجمع الحمر أما األحمر، اللون ذات األقدام بها ويقصد الميم )بتسحين الحمر

٠(٢٧لغدلر; < شود آلوهاوغليث وحمرمختيف جددابيض آلجبال تعالى:ومن قال

((١٥٦»)
ال( الحيمص الحمص، حتة

 يقال: أن والصواب خطًا وهذا والميم( الصاد )بضم حمص علبة هذه يقال:

يؤكل. معروف حب والحمص: ، الميم( وفتح الحاء )بكسر حمص علبة هذه

——————لج
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«١ه٧»

٢ذال محمل محمل، وعج

 الثانية( الميم )بفتح الجد )محمل( على هذا كالمي تأخذ ال يقال:

 الجد )محمل( على هذا كالمي تأخذ ال يقال: أن والصواب خطا وهذا

 يحمل الدابة جانبي على العدالن الهودج. والمحمل: الثانية(، الميم )بكسر

محامل. والجمع فيمما

((١٥٨»)
G5 الحنجرة الحنجرة، وتج

 خطا وهذا والجيم(، الحاء )بضم بالتهاب فالن )حنجرة( أصيبت يقال:

 بها: ويقصد والجيم( الحاء )بفتح بالتهاب فالن )حنجرة( أصيبت يقال: أن والصواب

وحناجير حفاجر، والجمع الحلقوم

((١٥٩»»

GS الحنق الحنق، وعج

 وتسكين الحاء )بكسر عليه الحتق شدة من يختنق فالن كاد يقال:
 )بفتح عليه الحنق شدة من يختنق فالن كاد يقال: أن والصواب خطا وهذا النون(،
االغتياظ شدة بها: ويقصد والنون( الحاء

«١٦٠»

G3 التنكة الحنكة، وعج

 أن والصواب خطا وهذا الحاء( )بكسر سياسية )حنكة( ذو القائد يقال:
الحاء(. )بضم سياسية ذو)حنكة( القائد يقال:

ا<١٦١)>

G3 حام حوم، وعج

 والصواب خطا وهذا الواو( )بتضعيف عشه، حول الطائر حوم العامة: أقوال من
عشه. حول الطائر حام يقال: أن



(,١٦٢))

so ،الحوالة الحوالة G5

 أن خطاوالصواب وهذا الحاء( )بكسر المصرفية؟ )الحوالة( وصلت هل يقال:
 من لمال به يحول :صك والحوالة الحاع(؟ )بفتح المصرفية؟ وصلت)الحوالة( هل يقال:

أخرى إلى جهة
((١٦٣)

so ،الحؤول الحؤول G3

 لصواب وا خطا وهذا ، الحاء بفتح الكارثة وقوع دون 0)للحوول ذلك فعلت يقال:

والمعنى:حجزواعترض الحاء، الكارثةبضم دونوقوع فعلتذلك)للحؤول( أنيقال:

((١٦٤»

SO ،لحيرة ا الحييرة G8

 يقال: أن خطاوالصواب وهذا الحاء(. )بكسر أمره من )حيرة( فالنفي يقال:
قديمة. عراقية مدينة الحيرة: ألن الياء(؛ وسكون الحاء )بفتح امره من فالنفي)حيرة(

£3



ك الشالعة والنغوية الئحويةوالصترفية ٠األخطا معجم

٠٠ الفاك *٠
((١٦٥»)

G3 الخثم الختم، دئة

 أن خطاوالصواب وهذا الخاء(، )بكسر الوثيقة على )الخثم( وضع يقال:
به. مايختم ويقصدبالختم:كل الوثيقة، على وضعالخثم يقال:

((١٦٦»)
G3 الختان الختان، وتنك

 أن خطأوالصواب وهذا الخاء(، )بضم الطفل )بختان( الطبيب قام يقال:

 القلفةعند الختان:قطع ومعنى الخاء(، )بكسر الطفل الطبيب)بختان( قام يقال:

 متخصص رجل به يقوم حيث الطهور، أنه؟ على العملية هذه اسم شاع وقد الصبي،

المطهر. يسمى

«١٦٧»

المخدةعح المخدة، ع

 أن والصواب خطأ وهذا ، الميم« )بفتح )المخدة( على رأسه المريض وضع يقال:

 عليها يوضع الوسادة والمخدة: الميم(، )بحسر رأسهعلى)المخدة( المريض وضع يقال:

وسائد. والجمع الخد

(,١٦٨))

GS المخدرات المخدرات، £0

 احذروا يقال أن والصواب خطا وهذا الدال(، )بفتح المخدرات احذروا يقال:

 من خدر ويقال: واسترخاء، فتور :عراه خدرخدرًا الدال، )بكسر المخدرات

ئقل إذا جسمه وخدر الدواء: أو الشراب

متفاوتة بدرجات الوعي، فقدان والحيوان اإلنسان فى تسبب مادة والمخدر:

□ 



 وذلك الرجل وخدر رجله، خدرت٠: فارس بن قال مخدرات. والجمع حالحشيش

يعتريه. انذالل خالل من

:العبد قالطرفةبن
خدر ( بيعفور) آخرالليل أرحينا إلى البيد جازت

((١٦٩))

G5 الخذمات الخدمات،

 وهذا والدال(، الخاء )نفتح الكثيرة )الخدمات( لحينا البلدية تقدم يقال:

 الخاء )بكسر كثيرة )خذمات( لحينا البلدية تقدم يقال: أن والصواب خطأ

 وخدم. خدام والجمع خادم. فهو له عمل وخذمة: خدمة خدم يقال: الدال( وسكون

 في يضرب خدمتيها« إحدى »كالمهورة المثل: في قيل الخدمة مفردها والخدمات

 مرازية الى الوليد بن خالد حديث فى وجاء جمعهم فرق خدمتهم: فض ويقال: الحمق،
الحمداني: الدولة سيف وقال خدمتحم، فض الذي للم »الحمد الفرس؟

ذنب له ذنباوليس له تجنى عبده بخدمة المولى إذابرم

((١٧٠>)
GS الخديوي الخديوي،

 خطا وهذا والدال( الخاء )بكسر )الخدريوي( مصر حاكم لقب يقال:
 والكلمة الدال وفتح الخاء )بضم )الخديوي( مصر حاحم لقب يقال: أن والصواب

السيد. أو العزيز أو الملك تعني فارسي أصل من

«١٧١»
لدم الخدعة الخيدعة، ؟0

 )وبكسر )بخذعة( احد في المسلمين على الوليد بن خالد انتصر يقال:

أحد في المسلمين على الوليد بن انتصرخالد يقال: أن والصواب وهذاخطا الخاء(،

.١٦٠ ص ، ٢ج ابنفارس اللغة، (معجممقاييس١ )

بالخضرة. لونه مشوب ظبي اليعفور: (٢)

�l
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اإلنسان به يخدع وهوما الخاع(، )بضم )بخدعة(

((١٧٢»

الفرية الخرية، ه»

 خطا وهذا الراء( وسكون الخاء )بكسر الخزية الخراب: موضع عن يقال

 الموقع عليه يقع الذي الشكل إما الخارب هيئة والخزية: ،الخرية يقال: أن والصواب

 خرب، خزيات، فيها فالجمع الخرية أما اإلبلخاصة، وهوسارق الخارب، أوشكل

 منع ممن آظكم ومن تعالىتإ الله قال العمار ضد والخراب الخراب. موضع وخرائب:

[.١١٤:٠٠للهأنئذئياًاذئئذتئنىزاحجآ<]ابر٢تثط

,<١٧٣»
G5 الخذالن الخذالن،

 أن والصواب خطا وهذا الخاء( )بضم الهزيمة بهم الحق )الخذالن يقال:

 بن خالد سمع وقد واإلعانة. النصرة ترك والخذالن الخاء(، )بكسر الخذالن يقال:
 ما »بل :الوليد بن خالد فقال المسلمينا، وأقل الروم أكثر ,ما يقول: رجال الوليد

بالخذالن«. وتقل بالقوة الجنود تكثر فإنما الروم! وأقل المسلمين اكثر

((١٧٤»»
لن الخراج الخراج، وتج

 خطا وهذا المفتوحة( الراء وتشديد الخاء )بفتح جسده فى )خراج( ظهر يقال:

 ، المفتوحة( الراء وتخفيض الخاء )بضم جسده في )خراج( ظهر :يقال أن والصواب
ودمل قروح، من الجسم من يخرح ما كل والخراجب

«١٧>)ه

لن الخرطوم الخرطوم، دعة

 أن والصواب خطا وهذا الخاء(، )بفتح السودان عاصمة )الخرطوم( يقال:

واصل خرطوم. للفيل يقال: كما الخاء( )بضم السودان عاصمة )الخرطوم( يقال:

EJ
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 فالمخاطم: ،فيه يحون نتو فى شيء هديم على يدل أصل والخطم خطم: الحلمة.

 أنه بذلك؛ للبعيرسمي والخطام األنف. :طويل ورجالخطم مخطم، واحدها األنوف،

الخراطيم)؟(. القوم: لسادة وتقال زائدة. الخرطوم فالراءفي (١خطمه) على يقع

أ١٧٦)>

نالج الخروع الخزوع، وتة
 ان والصحيح ،خطا وهذا الخاع(، )بفتح )الخزوع( زيت المريض ماول يقال؟

 المياه، قرب معظمه ينبت والخروع: الخاء(م )بكسر الخيروع زيت المريض تاول يقال:
المعروف. المسهل يؤخذ ثمره ومن

ا(١٧٧>,
التررلن الفزر،

 ،خطا وهذا والزاي( الخاء )بفتح الخزر التركية: القبائل إلحدى يقال
 نظر ، تداهى خزرا: خزد الرا( وسصون الخاء )بضم الخزز يقال ان والصحيح

 وهي أخزر فهو عينيه بمؤخر يرى كانه نظر : خززا العين وخرزت العين. بلحظ
 لعين والخزر:ضيق لدسم، من الحساء الخزرفهو أما والجمعخزر، خزراء،

(،٣ الفظر) ليحدد جفنيه قبض إذا الرجل: وتخازر ،وصغرها

<(١٧٨)>

G3 الخصلة الخصلة، وت»

 يقال أن والصواب خطأ وهذا الخاء( )بكسر حسنة )خصلة( فالن في يقال:
 من والقطعة القطع، على يدل أصل وخصل: ، الخاء( )بفتح حسنة )جصبلة( فالن في

 في يقال: الفضيلة، على غلبت وقد اوذميمة، كانت فضيلة الخلة الخصلة: ، الشيء

وسيئة. حسنة خصله فالن

.١٩٨ص ،٢ج فارس ابن اللغة، (معجممقاييس١ )

،٢٥١ ،ص ٢السابق،ج المرجع (٢)

.٨٠ ص ، ٢ج اللغة، (معجممقاييس٣)

——د
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((١٧٩»»

so ،خشنيه خشنية GS

 ان والصواب خطا وهذا الخاء( )بكسر الله، )خشية( من فالن يكى يقال:

 في ترد لم الخاء بكسر فخشية الخاء(، )بفتح الله، )جشية( من فالن بكى يقال:

[•٣١:٠<]اإلسا إملق»والنقثلوأأؤلدكمخشيةتعالى: الله وقال المعاجم

<(١٨٠ )ا

so ،ودع الخطة الخطة
 خطا وهذا الخاء( )بكسر عسكرية )خطة( الجيش قائد وضع يقال:

 الخطة: الخاء(، )بضم )خطة(عسكرية الجيش قائد وضع يقال: ان والصواب

 فالن راس في ويقال: وعليه له خط قد أمر أنه وذلك ، سوء بخطة هو يقال: الحال؛

 قال يؤثر. بخط امر فكأنه كذا كان فإن ،خطة هو إنما قوم: فقال ،خطية

 جاء إذا خطة« رأسه وفي فالن »جاء الحاجة: على االعتزام في أمثالم من األصمعي:

شرًا: تأبط قال عليها عزم وقد ،حاجة نفسه وفي

بالحراجدر والقتل ذم، وإما إسارومنة إما خطتا هما

 ومنه ،ممدود اثر هناك يكون ألنه لنفسه؛ المرء يختطما فاألرض خطة: أما

الخطية. الرماح قسب وإليه ،اليمامة خط

,<١٨١»

لدع الخزعة الخزعة، لتة

 خطا وهذا ، الخاء( )بفتح لتحليلها الكبد من )خزعة( الطبيب اخذ يقال:

 وهي الكبدلتحليلها)بكسرالخاء(، أخذالطبيب يقال: أن والصواب

 في العيب أو فالضعف بالفتح: الخزعة اما فحصه، المراد الشيء أو اللحم من القطعة

الرجلين. إحدى



رتثثئخخغ
(<١٨٢)>

so ،الخيزران الخيزران G5

 خطا وهذا الزاي(، )بفتح )الخيزران( من المنزلي األثاث بعض يصنع يقال:

 ، الزاي( )بضم )الخيزران( من المنزلي األثاث بعض يصنع يقال: أن والصواب

خيزرانة. والواحدة لين، عود كل القصب والخيزران:

((١٨٣»
SO ،الخزعيالت الخزعبالت G5

 خطا وهذا الباء(، وفتح الخاء )بضم خزعبالت إال األحاديث هذه ما يقال:

 أو والباء(، الخاء )بفتح خزعبالت اال األحاديث هذه ما يقال: أن والصواب

الباطلة. المستطرقة األحاديث بها ويقصد الباء(، وكسر الخاء )بضم )خزعيالت(

((١٨٤»

SO ،خزن خزن G3

 أن والصواب خطا وهذا الزاي( )بتشديد ليحتكرها التاجر )خزن( يقال:

اختزن ادخر. خزن: ومعنى الزاي(، )بتخفيف التاجرليحتكرها )خزن( يقال:

((١٨٥»

So ،الخسارة الخسارة G8

 يقال: أن والصواب خطا وهذا الخاء( )بكسر كبيرة التاجر )خسارة( كانت يقال:

الفعلخسر. مصدر الربح، والخسارة:ضد الخاء(، )بفتح التاجركبيرة )خسارة( كانت

((١٨٦)

So ،الخشخاش الخشخاش G3

 وهذا ، األولى( الخاء )بكسر مضرة مادة )الخشخاش( نبات يحوي يقال:

 الخاء )بفتح مضرة مادة )الخشخاش( نبات يحوي يقال: أن والصواب خطا

ثمره. من األفيون يستخرح نبات والخشخاش: ، األولى(
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<(١٨٧>)
له الخصية الخصية، 80

 وهذا الخاء( )بكسر الطفل لدى هاجرة )خصية( عن الطبيب كشف يقال:
 )بضم الطفل لدى هاجرة )خصية( عن الطبيب كشف يقال: أن والصواب خطًا

الذكر. لدى التتاسل أعضاء أحد والخصية: ، الخاء(

((١٨٨»

له الخطابة الخيطابة، وتج

 خطأ وهذا ، الخاء( )بكسر )الخطابة( فن المسجد إمام يتقن يقال:

 قراءة والخطابة: الخاء(، )بفتح )الخطابة( فن المسجد إمام يتقن يقال: أن والصواب

الحاضرين. على الخطبة

((١٨٩»
له الخطبة الخطبة،

 أن والصواب خطا وهذا )بكسرالخاء(، الجمعة )خطبة( فالن ألقى يقال:

 أما المنابر يلقىعلى ما والخطبة: الخاء(، )بضم الجمعة )خطبة( فالن يقال:ألقى

 عرضم فيما عككم والجناح ه :لى تعا قال للزواج المرأم فطلب الخاء: بصسر الخطبة

[.٢٣م،ونخذتتًائحييح]البز.-:ه

(( ١٩٠»»

له خطف خطف، وئة

 يقال؛ أن والصواب خطا وهذا الطاء(، )بفتح الحقيبة اللص )خطف( يقال:

واخذه جذبه خطفا: الشىء خطف يقال: الطاء(، )بكسر الحقيبة اللص )خطف(

شهاب فابعه. آلخطفة -:هإالمنخطف قال-تعالى فيخفة، استلبه كأنه بسرعة،

[٢ ■ ج؛ًاذزقةذلشأغئدذئتيح]البنرئ: >تهـالىا:I[.وقال١ • ]افاس:<



"٠^٠~ا^",~~"~-٠""٦تتكي٩كتوذخو,خكخختتبلدحواطالك/٢
,(١٩١))

وه الغذف القتان

 أن خطاوالصواب وهذا ، الخاع« الطيور)بفتح من نوع )النائف( يقال:

 يسمى بالسنونو الخطاف:طائرشبيه الخاء(، )بضم الطيور نوعمن )لخطاف( يقال:
السنونو. أوهو ،الهند زوار

(,١٩٢))
G3 الخفاش الخفاش،

 يقال: أن خطأوالصواب وهذا الخاء( )بفتح طائرعجيب )الخفاش( يقال:
 الفأر، يشبه طائر الوطواط، والخفاش: الخاء(، )بضم طائرعجيب )الخفاش(

الليل. وينشطفي النهار، ينام ،بالوالدة يتكاثر

((١٩٣)

G3 المخلب المخلب، ۶زءل

 يقال أن خطاوالصواب وهذا الميم(، )بفتح االفتراس عضو )المخلب« يقال:
 أو الماشي من سبع صل ظفر والمخلب: ، الميم« )بكسر االفتراس عضو )المخلب(

والنمروالصقروالععاب. األسد الطائرمثل:

(,١٩٤,)

(R ،الخلخال الخلخال GS

 خطأوالصواب وهذا األولى( الخاء )بضم )الخلخال الحسناء لبست يقال:
 غير جعله الشيء: ،خلخل الخاءاألولى( )بفتح الحسناء)الخلخال( لبست يقال ان

 في الفساء كالسوارتلبسها حلية والخلخال: الخلخال. البسها المرأة: وخلخل متضام.
 خالخيل فإنها النعال »استجيدوا قيس: بن األحنض قال خالخيل. والجمع أرجلهن

المعري: وقال الرجال،
( سواروخلخال) خيرمن فذلك بعفة أوتحل بتقوى تحل

.٨٨ص ، ٢ج ،الجاحظ - والتبيين البيان (١)

لج
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(2)عالخلد،الخلد

 ، الالم« وتسكين الخاء )بضم سيحضر صديقي أن )خندي( فى دار يقال:

 الخاء )بفتح سيحضر صديقي أن داريف)خلدي( يقال: أن خطاوالصواب وهذا

 الله-تعالى-قل قال والبقاء. :فالدوام الخلد أما والقلب والخلد:البال معا(، والالم

[.١]اذرلن:ه 4أذلكخيرأمجنةالخليالقوعدالمنقوب

<(١٩٦>)

GS الخلسة الخلسة،

 يقال: أن خطاوالصواب وهذا ، الخاء( )بكسر )خلسة( العدو راينا يقال:

والمعنى:خفية. الخاء(، )بضم العدو)خلسة( رأينا

((٠١٩٧)
G3 الخالسي الخالسي، £0

 يقال: أن والصواب خطا وهذا الخاء(، )بضم )خالسي( الطفل هذا يقال:

 سوداء، وام أبيض أب الولدمن والخالسي: الخاء(، )بكسر الطفل)خالسي( هذا
مجازًا االسم هذا ويستعمل العكس أو

((١٩٨»

ودن مختيف مختلف، £0

 ب لصوا وا خطا وهذا الالم« )بضتح األقطار مختلف« ) من الناس حضر يقال:

 من فاعل اسم ومختلف: الالم( )بكسر األقطار مختلف( من) الناس حضر يقال: أن

اختلف. الفعل

(,١٩٩)،
G3 خلقية خلقية،

 خطا وهذا والالم الخاء )بضم )خلقية( عاهة من فالن يعاني يقال:



 الالم« وتسكين الخاء )بكسر )خلقية( عاهة من فالن يعاني يقال: أن والصواب

 الخلقة اصل من موجود اي خلقي عيب نقول: اليئة، ،الفطرة :الخلقة إلى نسبة

والعادة. والمروءة والطبع السجية والخلق للخلق فنسبة خلقية: قولنا أما بعارض وليس

((٢٠٠))
وم خلكان ءخلكان،7

 )بحسر )خلىان( ابن المورخ هو األعيان وفيات تاب صاحب يقال:

 المورخين أحد خلكان: وابن ، )خلكان( ابن يقال: أن والصواب خطا وهذا ، الخاء(

األعالم.

((٢٠١)>
الخنصرلالج الخنصر، الخنصر، وهج

 خطأ وهذا النون« وفتح الخاء )بضم )بالخنصر( الخاتم تلبس ال يقال:

 فتحها( أو الصاد وكسر الخاء )بكسر الخنصر أو الخنصر، يقال: أن والصواب

اليد. من الصغرى األصبع هي والخنصر

((٢٠٢))
لالج الخنوص الخنوص، زتع

 خطًا وهذا تشديدها( مع والنون الخاء )بضم الخنوص الخنزير: لولد يقال

تشديدها(. مع النون وفتح الخاء )بكسر الخنوص يقال: أن والصواب

((٢٠٣»

الغيارون الخيار، وهج

 أن والصواب خطا وهذا الخاء( )بكسر )خيار( األمر هذا في لي ليس يقال:

 واحدته المعروف الثمر الخيار: اما االختيار، من االسم وهو الخاء( )بفتح خيار يقال:

خيارة.

لح
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« ٢ ٠ ٤ »
03 المذرج المدرج، وتج

 الراء وتشديد الدال وفتح الميم )بضم المطار )مدرج( فى الطائرة هبطت يقال:

 الدال وتسكين الميم )بفتح المطار )مذرج( يقال: أن والصواب خطا وهذا وفتحها(

 وزنفغل، على درج الفعل من مكان اسم المذهب، أو المسك والمدرج: الراء( وتخفيف

متدرجة. مقاعد ذو مكان والمدرج: مدارج والجمع:

((٢٢٠٥)

03 الدرة الدرة، وتة

 ، وتضعيفها( الراء وفتح الدال )بضم )بالدرة( حماره الرجل ضرب يقال:

 الراء وفتح الدال )بكسر )بالدرة( حماره الرجل ضرب يقال: أن ب والصو خطا وهذا

العظيمة. اللولوة والدرة: السوط، فالدرة: وتضعيضما(،

«٢٠٦و)

الدراقح الدراق، 2)

 أن والصواب خطًا وهذا ، الدال« )بضم )الدراق( أكل الناس يحب يقال:

 الصيفية الفواكه من والدراق الدال(، )بفتح )الدراق( أكل الناس يحب يقال

الطيبة.

«,٢ ٠ ٧»

03 الدززية الدززية، وكع

 والصواب خطًا وهذا الدال(، )بضم )الدززية( الطائفة إلى ينتمي فالن يقال:

 دعوة صاحب الدرزي، محمد أبي إلى نسبة الدال(. )بفتح )الدززية( الطائفة يقال: أن

الغاطمي الله بأمر الحاكم

٥٥
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((٢٠٨))

(K ،م الدستور الدستور، الدستور
 او الدال يفتح الدستور( )الدستور، احترام جميعًا المواطنين على يجب يقال،

 والدستورهو: الدال(. )بضم )الدستور( يقال: أن والصواب خطا وهذا كسرها(
 األفراد إزاء سلطتها ومدى ،فيها الحكم ونظام الدولة قوانين فيه تجمع الذي الدفتر

دساتير والجمع

(٢,٩١،)

وءالدف،الدفمح

 يقال أن والصواب خطا وهذا الدال(، )بفتح للطرب آلة )الدف( يقال:

 أفكاري وضعت يقال: وصفحته، شيء كل من الجنب الدف: الدال(. )بضم )الدف(

 األرض من والدف الجنب، ذات اي الدفء بذات الله »وما ويقال: الكتاب. دفتي بين

 والضم بالفتح المفردة هذه ضبط يجوز أنه فارس ابن وعند منها. ارتفع ما والرحل:
(.١والدف) الدف فتمول: الدال، على

((٢٢١٠»

لالع الذفلى الدلى،
 أن والصواب خطا وهذا الدال )بضم حديقته في )الدفلى الرجل زرع يقال:

 الدفلى:نبتزهرهكالورد الدال(، )بفتح )الدفلى(فيحديقته زرعالرجل يقال:

أبيض. أو األحمر،

<,٢١١»

المدفن المدذفن، )ع
 والصواب خطا وهذا الفاء )بفتح القرية )مدفن( إلى الشهيد جثة نقلت يقال:

 موضع فالمدفن: )بكسرالفاء(، القرية )مذفن( الى الشهيد نقلتجثة أنيقال:

مدافن. والجمع بناء من به يحيط وما ومكانه، الدفن

.٢٥٧ ص ، ٢ج فارس، ابن اللغة. مقابيس معجم ينظر: (١)

□



لضالمق.ك واننويةلشعميةوالمترهيدا ٠|ألخطا معجم لللللك

((٢١٢»
so ،دفعة دفعة G8

 والصواب خطا وهذا الدال )بفتح واحدة )دفعة( الحس فالن شرب م يقال
 ويقال: دفاعًا، العسوء عنه الله ودافع دفعًا يدفعه الشيم دفع واحدة، دفعة يقال: ان

 -:ولقال تعالى - قال العظيم، السيل فمو اماالدفاع وغيره، والدم المطر من الدفعة

[.٢ه١<]البلرة: آألزض دفعآسوالناسبتضههيبغضلفسكدت

((٢١٣»

SO ،لالح المدافع المدفع

 ان والصواب خطا وهذا الميم« )بفتح )بالمدفع( القرية العدو قصف يقال:
 )بالفتح( المدفع أما القنابل بها ترمى التي المعهودة الحرب آلة وهو المذفع، :يقال

المياه. مجرى فتعني:

«٢٤رر
SO ،دقة دقة G3

 أن والصواب خطًا وهذا الدال( )بفتح خفيفة )دقة( الباب الزائر دق يقال:
 الفعل من الواحدة المرة فدقة: لدال(، )بكسر )رقة(خفيفة لباب الزائر يقال:دق

الدق. فميئة دق: اما دق،
(< ٢ ١ ه »

SO ،الدلفين الدلفين G3

 )الدلفين( يقال: أن والصواب خطًا وهذا الدال، )بفتح اإلنسان صديق )الدلفين« يقال:

الحوتيات رتبة من بحري حيوان والدلفين: الدخس، يقال: أو ، الدال« )بضم اإلنسان صديق

((٢١٦،»

الدلبو الدلب، 2

 يقال: أن والصواب خطًا وهذا الدال( )بكسر له زهر ال )الدلب( شجر يقال:
دلبة. والواحدة الدال( )بضم له زهر ال )الدلب( شجر



(<٢١٧)>

GS دم دم، زئة

 أن والصواب ،خطا وهذا الميم« )بتضعيض هدرًا القتيل )دم ذهب يقال:

 جت يجري الذي األحمر السائل فالدم: الميم« )بتخفيف هدرًا العتيل )دم( ذهب يقال:

به. طلي ما كل فتعني الدم: اما دميي الفعل من العروق

(,٢١٨),

الدن،الدنوح20

 أن والصواب خطا، وهذا )بكسرالدال(، )الدن« ليهذا أحضروا يقال:

الزيت. فيه يوضع الذي الضخم الوعاء والدن: الدال(. )بفتح الدن يقال:

«٢١٩»

ح الدهليز الدهليز،

 أن والصواب ،خطا وهذا الدال( )بفتح الظالم شديد )الدهليز( كان يقال:

دهاليز. يجمععلى لضيق، الطويل المسلك ودهليزتعني الدهليز، يقال:

(٢٢٠٠))

SO ،الدهن الدهن G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدال( )بكسر )بالدهن( مليء طعامنا يقال:
 قتل كالدفلى فشجر الدهن: اما الزيت والدهن: ، الدال( )بضم )بالدهن( مليء طعامنا

 تبثيآلدهنوصتأآاًلكين« :وشجرةخجمنطورسينآةتعالى قال السباع به

.٢٠]المؤمنون:

«٢٢١ا)

(8دولي،دؤلي2آ

 عقد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدال بضم )دولي( مؤتمر عقد يقال:

 المفرد: إلى تكون وإنما )دول( للجمع تكون ال فالنسبة الدال، بفتح )دولي( مرتمر

دولة.

□



حكو/ .ا١.ةألاماالولتألم؛أللحواااذول]اأ.ب.ا٠ف»جماال

((٢٢٢))

G8 دوامة دوامة، وتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الدال( )بفتح والقلق الخوف )دوامة( فالن دخل يقال:

 يلف لعبة األصل: فى والدوامة ، الدال( )بضم والقلق الخوف )دوامة( فالن دخل يقال:

 وسطه البحر: »دوامة و األرض، على تدور أي فتدوم، بسرعة تنفض ثم خيط، عليها

األمواج. عليه تدوم الذي

EJ



صمجمااخطكئحواتفينيقكقةة
٠٠ |أل|ل٠٠

»٠٢٢٣،

so ،الزبحة الذبحة، الذبحة GS

 والصواب ، خطًا وهذا الذال(، )بفتح الصدرية )بالذبحة( فالن أصيب يقال:

 كسرها(. أو الذال )بضم الذبحة(الصدرية أو )بالذبحة فالن صيب1يقال أن
 — قال المذبوح والذبح ذبحًا الشاة ذبحت مصدر فالذبح: الشق على يدل أصل ذبح:

 األصابع والذباح:شقوقفياصول [،١ ٠٧(رالطك: عم ئزبج دنديثه > تعالى-:

 على واإلشراف باالخحاق اإلحساس مع الصدر في وضيق نوبي فالم الذبحة: أما

القصبي. بالريو وهومايعرف الموت،

«٢٢٤ا,
ذبل ذبل،ذبل،2

 ذبل يقال: أن والصحيح ،خطا وهذا ، الباء( )بكسر النبات ورق )ذيل( يقال:

وطراوته. نبات ال ورق نداوة ذهبت والمعفى: ضمها( أو الباء )بفتح النبات ذبلورق أو
((٢٢٥»

So ،هن الذروة الذروة، الذروة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الذال( )بضتح الجبل )ذزوة( فالن وصل يقال:

 الشيءوفي أعلى الذروة: ومعنى اوكسرها( الذال أوزروته)بضم ذزوالجبل

 ال الجهاد اإلسالم سنام »زروة *يقال: النبي ظعن أمامه أبي عن روي الذي الحديث
؟ أفضلهم") يناله

وقالعمرابوريشة:
( وحوري) الجبال ياذرع فاغضبني ملعبًاللنسور السضح اصبح

. ٤٨٨ص ، ٢المنذري،ج والترهيب، الترغيب (١ )

.١٥٨ ص ريشة أبي عمر ديوان (٢)

□ -----



الشاحدة4غؤل٠1أ1لصئرفيةو1لئحويةو1٠ال'خثال1*■اجم

((٢٢٦»
03 مذكرة مذكرة، لتة

 خطا، وهذا الكاف« )بفتح توقيف )مذكرة( القاضي اصدر يقال:
 فالمذكرة: )بكسرالكاف، )مذكرةتوقيض لقاضي يقال!صدر والصوابأن

بالذكور. المتشبةة المراة فمي المذكرة: أما اإلبالغ

((٢٢٧))
03 تذكرة تذكرة، ؟0

 والصواب ،خطا وهذا الكاف« )بفتح سفر )تذكرة( على السائح حصل يقال:

تذاكر. والجمع السفر رقة وهي الكاف( )بكسر )تذكرة«فر يقال: أن

((٢٢٨)
رمم تذكا تذكار،2ا

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا التاء( )بكسر للتذكار بالصورة احتفظت يقال:
واستحضر. حفظ ذكرأي مصدرالفعل التاء( للتذكار)بفتح بالصورة احتفظت

٢٢٩١٠،،
03 ذماء ذماء، وسع

 أن والصواب ،وهذاخطا ، )بكسرالذال( )زماء( الشاة فى مابقي يقال:

المذبوح في الروح بقية والذماء: الذال( )ذماءبفتح فالن في بقي يقالما

((٢٣٠»»
بمى الذها لذهاب، ا2

 وهذا ، )بكسرالذال( )الذهاب( مرحلة فى الرياضية الفرق مازالت يقال:

 الفعل مصدر والذهاب: الذال(، )الذهاب*بفتح يقالمرحلة والصوابأن خطا،

اإلياب. ضد والذهاب ذهب،

٢٣١,٠،)
م0المذود المذود، 2

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح )المذود( فى العلف وضعت يقال:

الدواب معلف والمذود: )المذودابكسرالميم«

EJ



أالشائعة واللغوية والصرفية التحوية األخطاء معجم7
٠٠|ل|مم٠٠

»٢٣٢))

لالع راس رئس، زتة
 يقال: أن والصواب خطا، وهذا )بكسرالهمزة( الجلسة فالن )رئس( يقال:

 : فمعناها رئس أما ،للجلسة رئيسًا ان والمعنى المزة( )بفتح الجلسة فالن )رأس(

رأسه(. )عظم عظيمًا رأسه اصبح

((٢٣٣))
الرياط،الرياطمم2ا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بفتح المغرب عاصمة )الرباط( يقال:
الفتح. رباط أيضا: لها ويقال الراء( )بكسر المغرب عاصمة )الرياط(

(,٠٢٣٤)
GS رياطة رياطة، ؟0

 ،خطا وهذا الراء( )بفتح الشجعان أخالق من الجاش )رباطة( يقال:
 وشدة الشجاعة الجأش: ورياطة الراء(. )بكسر الجأش )رباطة( يقال: أن والصواب

الجزع. من يفر فلم قلبه اشتد أي: جاشه )ربط( الفعل مصدر ،وقوته القلب
((٢٣٥»»

ال( ريل ربل،
 أن والصواب ،خطا وهذا التاء( )بتسكين عسكري )رثل( تقدم يقال:

 أثر بعضها يتبع السيارات من جماعة والرتل: التاء( )بفتح عسكري )رتل( تقدم يقال:
أرتال. والجمع بعض،

«٢٣٦»
G3 مرثية مزثية، ؟0

 والصواب خطا، وهذا الياء(، )يتضعيف موثرة )مزثية( الشاعر نظم يقال:
 من الميت به مايرثى والمرثية: ، الياء( )بتخفيض موثرة الشاعر)مزثية( نظم يقال: أن

مراثي. والجمع وغيره شعر ----------------د



لصئرقيه~والقغويه~اا,*بااة٠الئحويةو>اجماال*خطا4 ؤ

«٢٣٧»
G3 رحالت رحالت، زعة

 أن والصواب خطا، وهذا والحاء( الراء )بفتح )رحالت( بعدة قمت يقال:

)رخلة(، المفردة ألن الحاء(؛ وسكون الراء )بكسر )رخالت( بعدة قمت يقال:

((٢٣٨))

G3 الرحب الرحب، زتة

 وكسر )الرحب( في الراء( )بفتح والسعه الرحب على حضرفالن يقال:

 الراء( )بضم والسعة الرحب على يقال: أن والصواب خطا، وهذا )السعة( السيني:

 الرحب ذلك في السعه على يدل أصل رحب )السعة(. في السين وفتح )الرحب« في

تمام: أبو قال ،سعة أتيت مرحبًا :الدعاء في وقولم رحب ومكان

بلد أهله عن يضيق لم كوسعة واسعة األرض أن صدرلو ورحب

«٢٣٩»
GS ريان ربان، ؟0

 قاد يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الراء( )بضتح السفينة )الربان( قاد يقال:

السفينة. قائد والريان: الراء(، )بضم السفينة )الربان(

((٢٤ ٠»»
P0 ،ردح رذح G8

 وهذا الراء( )بتسين السكون من )رذحًا( المدينة في فالن م اقب يقال:
 اما الطويلة المدم والردح: الراء( )بفتح الزمن من )ردحًا( يقال؛ أن والصواب ،خطا

الخفيف. الوجع فتعني: الدال( )بسكون الرذح
((٢٤١»
ح8الردن،الرذن2

 )رذن( يقال: أن والصواب خطا، وهذا الراء( )بكسر الكم )رذن« يقال:
 والجمع رذنًا له جعلت القميص أردفت الكم مقدم فالردن: الراء( )بضم الكم

بعض. على بعضه السالح وقع فصوت الرنن: أما أردان

n



jr ة لشاعةلثحويةوالصرهيةوالنفويةاالخطاءا معجما

«(٢٤٢»
so ،الردهة الردهة G5

 يقال: ان والصواب ،خط وهذا الراء( )بضم )الردهة( في فالن سار يقال:

البيت محلفي أوسع والردهة: الراء( )بفتح )الردهة( في فالن سار

«٢٤٣ا,
so ،له المزتزقة المزتزقة

 أن والصواب خطا، وهذا الزاي( )بفتح )بالمزئزقة( ملن الجيش هذا يقال:

 فى يحاريون الذين :والمرتزقة )بكسرالزاي )بالمزثزقة( ملن الجيش مذا يقال:

 كما المالحظ ومن الغرباء، من يكونوا ان والغالب االرتزاق، سبيل على الجيش

بهم. ملئى األمريكية المتحدة الواليات جيش ان ونرى نسمع
»٠٢٤٤،

SO ،له الرزمة الرزمة

 أن والصواب خطا، وهذا الراء( )بفتح األوراق من )رزمة( فالن أحضر يقال:

 والجمع معًا وشد جمع ما والرزمة: الراء )بضم األوراق من )رزمة( فالن أحضر يقال:

والليلة. اليوم في مرة األكلة فهي )بالفتح( الرزمة أما )رزم(
((٢٤٥»

so ،له المرساة المزساة

 ،خطا وهذا الميم« )بفتح البحر في )المزساة( السفينة قائد القى يقال:

 فالمرساة الميم(، )بكسر البحر )المرساة(فيي السفينة قائد القى يقال: ان والصواب

البحر. في تجري أن السفينة فيمسك الماء في به يلقى ثقل

((٢٤٦»
so ،له الرصافة الرصافة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الراء( )بفتح عراقية مدينة )الرصافة( يقال:

ببغداد. محلة والرصافة: الراع(، )بضم عراقية مدينة )الرصافة(

تع



الئحويةوالدئرقيةوالتغويةالشائلة٠خحال,هـاجماال

((٢٤٧»
G3 الرضاب الرضاب، زئة

 ،خطا وهذا ، الراء( )بكسر )الرضاب( بشهد القلب لظى أطفى يقال:

 الريق وهو الراء(: )بضم )الرضاب( بشهد القلب لظى أطفن يقال: أن والصواب

السكر. قطع او العسل رغوة المرشوق،

«٢٤٨»
GS الرطب الرطب،

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الطاء( )بكسر )رطب( غصن هذا يقال:
واللين لناعم وا الرخص وهو الطاء(: )بتسكين )رطب( غصن

((٢٤٩»»
G3 رعاع رعاع، رعاع، دتؤذ

 هؤالء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بكسر )رعاع( قوم هوالء يقال:
 سكنت الريح: ورعت رعًا رع يقال: الراء(، )بضم رعاع أو الراء( )بفتح )رعاع( قوم

 ترعرع من مأخوذ الطويل القصب والرعرع: ورعا رعارع مفرد وهو الجبان، والرعاع:
 من وهناك الناس«. رعاع أخافعليكم إني-:»3قال-ت الناس، سفلة والرعاع: الصبي،
 األرذال بهم وقصد »الثهذيب« كتاب صاحب كاألزهري بالضم الرعاع قال: من الناس

 اللغة أئمة واجمع رعاعة. فهو رعاع: مفرد أما طاروا فزعوا إذا الذين وهم الناس، من
 أو منهم البشار أو رتهم خشا او الناس حثالة وهم الرعاع، من فالن نقول: ، الراء فتح على
السفلة« الناس: من »األرفاع فارس: ابن يقول كما

«٢ه٠»
لدآح رعديد رعديد، )كاك

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بفتح )رعديد( فالن يقال:
 )ئرغدد(: السرال الحفي رغدد: يقال: الجبان، والرعديد: الراء( )بكسر )رعديد(

تجمععلىرعاديد. والرعديدوالرعديدة الرعدة، أخذته

فرائصه«. •ارتعدت المثل: في ويقال الفزع. عند الرجل فرائص ارعدت يقال:

.٤٢٤ ص ، ٢فارس،ج ابن ،اللغة مقابيس معجم (١)

EJ



«٢ ه ١»
G3 رفعة رفعة، لكة

 والصواب ،خطا وهذا وكبرياء الراء( )بضم )برفعة( يتكلم فالن كان يقال:

 وارتفاع الشرف :والرفعة وكبرياء الراء( )بكسر )برفعة( يتكلم فالن كان :يقال أن

والمنزلة. القدر
,(٢٥٢))

G3 رفاهية رفاهية، 80

 أن والصواب خطا، وهذا الياء( )بتشديد ءيعيشونفيرفاهية األثريا يقال:

ولينه. العيش طيب والرفاهية: الياء( )بتخفيف رفاهية يعيشونف: األثرياء يقال:
((٢٢٥٣)

٢العقابةأل الزقابة،£0
 ، خطًا وهذا الراء( )بفتح )الرقابة( تحت األهلية الموسسات توضع يعال:

 هي والرقابة: الراء( )بكسر )الرقابة( تحت األهلية الموسسات توضع يقال: أن والصواب

والمراقبة. الحراسة
((٢٥٤))

G5 لرقبة I الرقبة، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا القاف« )بتعصين رقبته في وجعًا فالن يعاني يقال:

موخرة. او العنق والرقبة: القاف(، )بغتح رقبته٤وجعًا يعانيفالن يقال:

<(٢))هه

G3 رقم رقم، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا القاف« )بضتح عشرة لرقم المقعد في أجلس يقال:

أرقام على رقم يجمع القلفه بتعصين عشرة )رقم( المقعس أجل يقال:

((٢٢٥٦
G5 المزكب المزكب، £0

،خال وهذا البحر)بكسرالكلف( عرض )المركبه: وقن يقلل:



تتجحخثشكخسث/ حححححطص

 ما وللمرحب الكلف )بفتح عرضالبحر ي: )المركب( وقف يقال: أن والصواب

العغينة. فى استعماله وغلب البروالبحر. يفي عليه يركب

(,٢٥٧))
ح مركز مركز،2

 يقال: أن والصواب «خطا وهذا الصلف( )بكسر الجند )مركز( هذا يقال:

 الضروع، منه سشعب الذي الثابت المقر والمركز: ،الكاف )بفتح الجند )مركز( هذا

 ومركزالرجل: واليرحوه، ويلزموه فيه يرابطوا أن أمروا الذي موضعهم الجند: ومركز

المعنوية. أو الحسية ومكانته منزلته

((٢٥٨»
ةآًا الركعة الركعة، وتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بضم فجرًا )رصعتين فالن صلى يقال:

 أما الركوع من الواحدة المرة فالركعة: الراء( )بفتح فجرًا )ركعتين( فالن صلى يقال

األرض. في فالوة :الركعة

«٢ه٩>ا
G3 الرمة الرمة، وتة

 ذو يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بفتح جاهلي شاعر )الرمة( ذو يقال:

عدي بني من عقبة بن غيالن الرمة: ذو ، الراء( )بضم جاهلي شاعر )الرمة(

 - غالم وهو — كان أنه لقبه وسبب الحبل من بالبالية القطعة والرمة: يقال:

 على امه وعلقتها ،غليظ جلد من معازة له فكتب ،القبيلة مقرن أمه به فأتت ،يتفزع

 اشرب له: قالت ،تعرفه ال وكانت ، بالماء أته فلما ،رمة كتفه على وكان ،برمة يساره

الرمة. ذا يا

((٢٦٠» 
 GS الرهان الرهان، وكة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بفتح )الرهانه فالن كسب يقال:

□



 وسابقه. خاطره ورهانا: مراهنة الشيء على راهنه الراء( )بكسر )الرهان« فالن كسب

 ويطلق وفائه تعذر عند منه ليستوفى بحق الشيم حبس شرعا: والرهن السباق والرهان:

 قال-تعالى-:لننييما لحبس كمايطلقعلى الثبوتوالدوام، اللفةعلى الرهنفي

وعملها. بكسبها محبوسة أي [٣٨: ]ادنتل نمكبتذهـنده

,(٠,٢٦١
G® المراح اتراح،

 في الغنم يقال أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح المراح في الغنم يقال:

المراح. إلى المشي- الرواح-اي ارتدتفي اإلبل: تراحت يقال: الميم(، )بضم المراح

 القوم يروح الذي فالموضع المراح: أما والمعز، والغنم والبقر اإلبل مأوى والمراح:

إليه. أو منه

((٢٦٢)
G3 مروحة مزوحة، زتج

 والصواب ،خطا وهذا ، الميم« )بفتح الواء لتحريك )المروحة( فالن أدار يقال:

 وزن على آلة اسم ومروحة: الميم، )بكسر الواء لتحريك )المروحة( فالن أدار يقال: أن
 أي المفازة، فهي )بالفتح( المروحة أما الحر، اشتداد عند الريح بها تحرك آلة )مفعلة(

الرياح. تخترقه الموضع

((٠٠٢٦٣
G5 الرها الرها، □»

 أن والصواب ،خط وهذا الراء( )بفتح والشام الموصل بين مدينة )الرها( يقال:

 كانت وقد مهموزة، الرهاء أو الراء( )بضم والشام الموصل بين مدينة )الرها( يقال:

الصليبية. الحروب أيام إمارة الرها

((٠٢٦٤)
الريحانم الريحان، 2آ

أن والصواب وهذاخطا، الراء(، )بكسر الريحان العامية:زرعت يقاليي

—————لح



j:/ ماا*اة١«جماألخطاءالتحويةوالصئرقيةواللغويةا٠

 كل والريحان: الرائحة، والريحان:نباتطيب الراء(، )بفتح الريحان زرعت يقال:

 رياحين، والجمع فمرمانة« وليست ريحانية »المراة ويقال: ،الرائحة طيب نبت

 6ذوالعصفوآلريان والرذق،قال-تعالى-*والب الرحمة والريحان:

.1١٢]الرحمن:

أبوتمام: وقال
 وريحان) روح من جودك فكان إحسانابإحسان اتبعت شئت إن

((٢٦٥»)
GS ريع ريع، زتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا )بكسرالراء( عقاره )رنع( فالن قبض يقال:

الراء(. )بضتح عقاره )رنع( فالن قبض
((٢٦٦))

G3 مزيلة مريلة، ۶زى

 أن والصواب ،خطا وهذا الميم )بفتح طفلها عنق في )مريلة( األم وضعت يقال:

 من الصبي ثوب يقي ما والمريلة: )بكسرالميم( طفلها عنق في )مريلة( األم وضعت يقال:

لعابه,

 لم عا ،حمود محمد موسى خضر .د تاليف ،وترجمة وشرحا تصويبا الشائعة األخطاء معجم ينظر: (١)
.١٣٢ص م،٢٠٥/١ط الكتب،

EJ
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٠٠|لزاؤ٠٠

((٢٦٧»)
G8 الزيدة الزيد، * الزيدة لزيد، ا £0

 أن والصواب ،خطا وهذا الزاي« )بحسر )زندي( أو )زندا( اإلناء امال يقال:

زبدة. الباءفي الزاي(معفتح )بضم )زبدة( أو )زبدا( اإلناء امأل يقال:

(<٢٦٨)>
الزندية،الزبديةعح2

 ضع يقال أن والصواب وهذاخطا، )بكسرالزاي( )الردية( في الحلوى ضع يقال:

المحروق الخزف من الوعاء على يطلق اسم والزيدية: الزاي( )بضم )الزبدية( الحلوىفي

«٢٦٩»
GS الزبون لزيون، ا ؟0

 يقال أن والصواب ،خط وهذا الزاي( )بضم الزبائن من )زبون( هذا يقال:
التاجر. من المشتري والزيون: الزاي( )بفتح الزيائن من )زبون( هذا

(,٢٧٠>،
GS زحمة زحمة، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا الزاي( )بضم خانقة سير )زحمة( -في سرنا يقال:
 الناس تدافع وهو )الزحام الزحمة: الزاي( )بفتح خانقة سير )زحمة( فى سرنا يقال:

القيامة. يوم الزحام: ويم ضيق مكان في وغيرهم

((٢٧١»

م زخم زخم،2ا
 ،خطا وهذا الخاء( )بفتح للعمل )زخما( فالنًا المكافاة أعطت يقال:

 وزخمًا: الخاء( )بتسكين للعمل )زخما( فالنًا المكافاة اعطت يقال: أن والصواب

 اللحم: فزخم ،زخم الفعل فمصدر بالفتح الزخم اما بشدة دفع اي زخم: الفعل مصدر
آنتنفهو)زخم(.

د
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((٢٧٢))
G5 الزريعة الزريعة، زتج

 ،خطا وهذا المكسورة( الراء )بتضعيغ الزريعة يزرع: الذي للحب يقال

 زرع الغعل من الكلمة واصل المكسورة(. الراء )بقخغيف الزريعة يقال: أن والصواب

 اصل الخليل: قال المزروع، ومكانه معروف، فالزرع الشيء سمية على يدل حيث

 لما اسم والززع: األرض، البذرفي طرح الزرع: يقول: بعضهم وكان التتمية، الزرع

 الشيء :والزريعة ًا.٣٢الحهغ: < زرعا وجعكابينها -:وحففتهاينخل لى تعا - قال نبت

الحصاد أيام الحب فيهامن مماسقط األرض فى ماينبت :والزريعة ،المزروع

((٢٧٣»
GS الزرنيخ الزرنيخ، ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الزاي( )بفتح سامة مادة )الزرنيخ( يقال:

 الصلب بربق له بالفلزات شبيه عنصر والزرنيخ: الزاي« )بكسر سامة مادة )الزرنيخ(

الحشرات. وقتل الطب يستخدمفي مركباتهسامة، ولونه،

,(٢٧٤))

هع الزعرور الزعرور، لتتج

 أحب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الزاي( )بضتح الزعرور ثمر احب يقال:

 مستدير صلب نوى له واألصغرالذي وهوالثمراألحمر الزاي(. ثمرالزعرور)بضم

 شراسة الزعارة: يقال خير وقلة خلق سوء على يدل أمل زعر: الغعل من زعرور: اما

 زعير فهو الخلق سين الرجل كان •إذا الخلق: سوء فصل في الشعالبي قال الخلق

 فهو ساهى فإذا - زيد أبي عن “ وشكس شرس فمو خلقه سوء زاد فإذا وزعرور،
(. ٥- الفراء -عن عصموعصصى

 ٧ ص ، ٣اللغة،ج مقاييس معجم (١)

.٩٣الثعالبي،ص اللغة، (فقه٢)

Ef



■— محج—اتخكث/حتثثلخب «٢اال١
EO ،عم الزعامة الزعامة

 ، خطًا وهذا الزاي( )بكسر )الزعامة( يحب أنه اإلنسان طبع من يقال:

 والزعامة: الزاي(، )بفتح )الزعامة( يحب أنه اإلنسان والصوابأنيقال:منطبع

وسيادتهم. القوم صدارة

(,٢٧٦))
03 الزعنفة الزعنفة، * الزعنفة لتة

 ، خطًا وهذا والفون( الزاي )بضم زعتضتها السمكة حركت يقال:

 الزاي )بكسر زعنفتها أو زعنفتها السمكة حركت يقال، أن والصواب

 كالجناح للسمكة يكون ما والزعنفة: والنون( الزاي )قتح أو والفون(

للطائر.

((٢٧٧)

زغلول،زغلولم2ا
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الزاي« )بفتح )زغلول لحم أكلت يقال

الحمام. فرح والزغلول؛ الزاي( )بضم )زغلول( لحم أكلت

((٢٧٨))

الزفافح الزفاف، 2

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الزاي( )بفتح الزفاف حفل حضرنا يعال:
 ٤-قال-تعالى أسرع وزفيفا: زفوفًا زف يقال: ،الزاي« )بصسر الزفاف حفل حضرنا

 زوجها بيت إلى نقلت :وزفة زفافًا العروس زفت [.١ ٤ الصافت: < إتهيزفون فأبلوًا ه

العرس. ليلة والزفاف: ابويها. بيت من

((٢٧٩))

«8زلزال،زلزال2

يقال! ان والصواب ٠خطا وهن, )بكرالزاي( قوي )زلزال( ايران ضرب يقال!



~/س التحويةوالصكرفيةواللغويةالحاحدس٠اخاطماأل»جم

 إذا أوله يفتح التضعيف ذوات من )فعالل( ألن الزاي( )بفتح قوي )زلزال( إيران ضرب

 زلزالها« األرش زلزلت تعالى:*إذا قال مصدرًا كان إذا أوله ويكسر اسمًا حان

اسمًا. يات ولم زلزل، المضاعف الرباعي الفعل مصدر هنا زلزال ان حيث ًا.١ الزلزلق:

,(٢٨٠,)
ألن )الجنزير( الزنجير.الزنجير £0

 خطا، وهذا الزاي( الزنجير)بفتح الحديدية: السلسلة على يطلق يعال:

الجنزير أو الزنجير يقال: أن والصواب

ا(٢٨١))
الزنارو الزنار، 2)

 لبس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الزاي« )بكسر الزنار الرجل لبس يقال:

الوسط به يشد الذي الحزام أو النطاق والزنار: الزاي( )بضم الزنار الرجل

((٢٨٢ ),
ألن الزهرة الزهرة، وتة

 وهذا الهاع( )يسكون الشمسية المجموعة كواكب أحد )الزفرة( يقال:

 الهاء(، )بفتح الشمسية المجموعة كواكب أحد )الزهرة( يقال: أن والصواب خطا،

 الهاء(: )بفتح الزهرة أما اللون، صفاء أو الناصع البياض الهاء(: )بتسكين الزهرة

 باستشناء سماوي جرم ألمع واألرض، عطارد تبين الشمسية المجموعة كواكب فثاني

)األزهران(. والقمر الشمس

((٢٨٣)
ألن الريطة الريطة، £0

 هذه ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الزاي( )بكسر الزيطة؟ هذه ما يقال:

 فهو اصواتهم اختلطت الناس: زاط وجلب، صاح وزياطًا: زيطًا زاط الزاي( )بفتح الزيطة؟

الصوت. واختالف الجلبة الزياط، من المرة الزيطة: وزياط زائط



((٢٨٤»)

GS زيف زيف، ؟0

 ،خطا وهذا لزاي( ا )بكسر كالمك و)زيف( خداعك اكتشغت يقال:

 والزيف: الزاي( )بفتح كالمك و)زيف( خداعك اكتشغت يقال: أن والصواب

الغش.

((٢٨٥)

م4 الزي الزي، اء

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الزاي( )بفتح الوطني )الزي( لبسفالن يقال:

أزياء. على ويجمع المالبس، هيئة والزي: الزاي( )بكسر الوطني )الزي( فالن لبس

«٢٨٦ا>

الزينى الزين،2

 ،خطا وهذا الزاي( )بكسر العابدين زين وهذا النساء زين هذه يقال:

 بن األحنف قال الزاي( )بفتح العابدين زين وهذا النساء زين هذء يقال: أن والصواب

قيس:
غريب بالعراق دعاءشوق اجيبي نساءالعالمين أزين

لح
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٠٠ **السينن
,,٢٨٧>)

G3 اآلستانة،اإلستانة2ا

 وهذا السين( وكسر المد )بهمز العثمانية الخالفة دار )اآلستانة( يقال:

 وسكون الهمزة )بكسر العثمافية الخالفة دار )اإلستانة( يقال: أن والصواب خطا،

القسطنطينية. مدينة وهي: السين(

<,٢٨٨»

GS سترة سيترة، ۶زى

 لبس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا 0السين )بكسر )سترته( فالن لبس يقال:

البدن. من األعلى النصف يستر الذي اللباس والسترة: السينه )بضم )سثرته( فالن

«(٢٨٩»

G8 سجادة سجادة، لغة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا )بكسرالسين( )سيجادتين( اشتريت يعال:
السين(. )بفتح )سجادتين( اشتريت

((٢٩٠»»

G3 لسجن ا لسجن ا لتة

 وهذا السين( )بكسر سنوات ثالث )بالسجن« الجاني على حكم يقال:
 السين( )بفتح سنوات ثالث )بالسجن( الجاني على حكم يقال: أن والصواب ،خطا

)الحبس(. السجن فمكان السجن: أما سجن، الفعل مصدر فالسجن:

،<٢٩١ا)

ى السحور السحور، )حؤل
 وهذا السين( )بضم رمضان فى )السحور( وجبة صاول أن الصحة من يقال:

 عند ويشرب يوكل ما والسخور: السين« )بفتح السحور يقال: أن والصحيح خطا
بركة«. السحور فإنفي »تسحروا الفجرقاللو: الليلقبيل وهوآخر السحر،

R



 ثيماانساىالثتدظواسنفيظكالستياجسسظح2
((٢٩٢)

آللع سحنة سيحنة، ؟0
 له يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا السين( )بكسر حسنة )سيحنة( له يقال:

 والنعمة والحال، البشرة، ولين واللون، ،اليئة السحنة: السين( )بغتح حسنة )سحنة(

««٢٩٣))حسنة. سحناء له يقال: ان ويجوز
GS السخرية السخرية، * السخرية السخرية، £0

 وتضعيض كسرها أو السين )بضم )السخرية( او بالناس السخرية دع يقال:

 الياء( )بتخفيف السخرية أو السخرية دع يقال: وأن والصواب خطًا وهذا الياء(

بالناس. الهزء والسخرية:

«٢٩٤>)
GS السريانية السريانية، £0

 أن والصواب ،خط وهذا السينه )بكسر )السريانية( اللغة فالن يدرس يقال:
السامية اللغات إحدى والسريانية: السين« )بضم )السريانية( اللغة فالن يقال:يدرس

((٢٩٥))
G3 سراح سراح، )تة

 أن والصواب ،خطا وهذا السين( األسير)بكسر )سيراح( الحارس أطلق يقال:
أسره. فك أي السين( )بفتح األسير )سراح( الحارس أطلق يقال:

«٢٩٦أ
G3 الكراة السراة، ؟0

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا السينه )بضم األمة سراة هم الهاشميون يقال:
الشريف وهو سري جمع والسراة: لسينه ا )بفتح األمة سراة هم الهاشميون

(٢٩٧١>)
G5 سعة سعة، ؟0

أن والصواب ،خطا وهذا 0السين )بكسر المال من )سيعة( فالن عند يقال:

EJ
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 خالف على تدل كلمة وسع: يقال: السين( )بفتح المال من )سعة( فالن عند يقال:
 يقال: الطاقة، الجدة، الغنى، والوسنع: واتسع، الشيء وسع الضيقوالعسريقال:

 والقوة الطاقة السعة: واغناه وكثر بسطه وسعا: يوسع رزقه وفي رزقه عليه الله وسع

 رزقه، ينفقذوسعتتنسعتدعومنقدرعته قال.تعالى-: ،والرفاهية والغنى والدعة

[.٧فكغنىحآ;اذهًاةره]الطالق:

((٢٩٨»

ة( )سعد سعدى * سعدى
 حضرت يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا السين( )بفتح سعدى حضرت يقال:

البنات على يطلق اسم وسعدى: )سعدة( يقال: أن ويمكن السين( )بضم سعدى

((٢٩٩»
G8 بلع سعد بلع، سعد وتة

 سعد هذا يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الباء( )بفتح بلع سعد هذا يقال:

 :والسعد سعد واحد لكل يقال عشرة كواكب النجوم: سعود ، الباء( )بضم بلع

 النجم وسعود األمر. في اليمن :فالسعد النحس خالف خيروسرور، على يدل أصل
 ،بلع وسعد ،الذابح سعد القمر: بها ينزل منازل أريعة :سعد منها واحد كل عشرة

األخبية. وسعد ،السعود وسعد

لآلع السعودية السعودية، £0

 ،خطا وهذا السين( )بفتح )السئعودية( العربية المملكة فى نعيش يقال:
 االسم ألن السين(، )بضم )السعودية( العربية المملكة في نعيش يقال: أن والصواب

سعود على سعد يجمع وال سعد جمع وسعود ،سمعود إلى نسب فيه

((٣٠ ١)»

ليًا السعوط السعوط،

والصواب ، خطًا وهذا السين(، )بضم منخره في )السعوط« فالن وضع يغال:

٧٧
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 فى يصب الدواء والسعوط: ، السين« )بفتح منخره فى )السئعوط( فالن وضع :يقال أن

األنف. فى يدخل الذي التبغ أوهودقيق األنض
«(٣٠٢»

G5 سعلة سعلة، 80

 أن والصواب ،خطا وهذا السينه )بفتح شديدة )سعلة( فالن سعل يقال:
 مادة تخرح طبيعية حركة والسعلة: السينه )بضم شديدة )سعلة( فالن سعل يقال:

الرئة. موذيةمن

S0 ،03 السفارة السفارة

 ،خطأ وهذا السين( )بفتح بلده )سغارة( إلى الغريب المواطن يلجا يقال:
 فالسفارة: ،السين )بكسر بلده )سفارة( إلى الغريب المواطن يلجا يقال: أن والصواب

اصلح. الفعلسفرومعناه: مصدر عمله، السفير، مقام
((٣٠٤»

(R ،03 لسفلة السفلة

 أن والصواب ،خطا وهذا والفاء( السين )بفتح القوم من السفلة هوالء يغال:
الغاء(. وسحون السين )بكر القوم من السفلة يقال:هوالم

 الناس: من والسفلة ونذل، خس وسفلسفالة: عال. ضد وسفالة: سفلسفوالً

]التين:ه[ 4تنعلين ثمرددتهأتسفل وغوغاؤهمقالتعالى: اسافلهم

((٣٠٥))

05 السلعة السلعة، ؟0

 ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السينه )بضم )السلعة(؟ هذه همن ما يقال:

)سيلع(. على تجمع ،يتاجربه وما المتاع والسلعة: السينه )بكر )السثلعة(؟ هذه ثمن

,٠٣٠٦١>

03 السقاطة عالسقاطة،

أن والصواب ،خطا وهذا السين )بفتح )بالعقاطة( الباب فالن أغلق يعال:
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السينه. )بضم )بالسقاطة( الباب فالن أغلق يقال:

((٢٣٠٧»

S0 ،السالميات السالميان GS

 ،خطا وهذا التاء( وتضعيض الميم )بكسر )السالميات« تمرين طبق يقال:

 والسالمى: التاء(، وتخفيف الميم )بضتح )السالميات( تمرين طبق يقال: أن والصواب

والقدم. اليد في األصابع عظام هي

((٢٣٠٨)
G5 السنوان السلوان،

 ،خطا وهذا السين )بكسر )السلوان الصبرو فالنًا الله الهم يقال:

 والسلوان: السين(، )بضم )السلوان« الصبرو فالنًا الله الهم يقال أن والصواب

الفراق بعد نغسه وطابت نسي ومعناه: سال الفعل مصدر

(,٣٠٩>>

السماد السماد، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا السين( )بكسر العضوي )السماد( استخدم يقال:

 من األرض في يوضع وهوما السين( )بفتح العضوي )السماد( استخدم يقال:

المخصيات.

(( ٣١٠»

GS السمسم السمسم، ؟0

 أن والصواب ، خطًا وهذا السين« )بضم السمسم من حلوى فالن صنع يقال:

 من يستخرج نبات والسمسم: ، السين( )بكسر السمسم من حلوى فالن صنع يقال:

األحمر. النمل فهو )بالضم( السمسم أما )سمسمة( الواحدة الدهن حبة

((٣١»
G3 السموم السموم، ؟0

هبت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السينه )بضم السموم ريح هبت يقال:

آل



 بمب—ب1/تجمتت±±؛تد

 وهو سم فجمع السموم: أما الحرار: شديدة ريح والسموم: السينه )بفتح السموم ريح

 ؟01 آتحبايثمال مًا آكتمال وأتحب >تعالى—قال ضيق، ثقب حل أو سامة مادة صل

 [،وقال-تعالى-:راليتخلونالجنةحقييجالجملفسر٤٢فىسموووحمير]الواقعة:

[٤٠األعراف:]6ألياط

((٣١٢)
Q3 السماق السماق، ؟0

 والصواب ، خطًا وهذا السين( )بكسر الحموضة شديد نبات )السماق( يقال:

السين(. )بضم الحموضة شديد نبات )السماق( يقال: أن

((٣١٣»

so ،السندان السندان

 ،خطا وهذا السين( )بكسر والسندان المطرقة الحداد يستخدم يقال:

 ما فالسندان: السينه، )بفتح والسندان المطرقة الحداد يستخدم يقال: أن والصواب

الشديد. العظيم الرجل فهو السندان: أما سنادين والجمع ،والحديد الحداد عليه يطرق

«٣١٤»

so ،مسودة مسودة G5

 وهذا الواو( وتشديد السين )بقسكين المشروع )مسنودة( المدير اعد يقال:

 الواو(، وتضعيف السين )بفتح المشروع )مسودة( المدير اعد يقال: أن والصواب ،خطا
 المسنودة: اما المبيضة، ويقابلها المراجعة، بقصد ابتداء يطبع أو يكتب ما والمسود:

الحزينة. الثقيلة األيام فهي

((٣١٥>)

So رم سينما ر، سينما
 أن والصواب ،خطا وهذا المكسورة( النون )بتضعيف سنمار جزاء جزاه يقال:

الذي الرومي المهندس وسنمار: الميم( وتضعيف النون )بتخفيف سينمار جزاء جزاه يقال:

□
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لغيره. مثله يبني ال كي القصر أعلى من القاه بأن فجازاه واجاده، النعمان قصر بنى

((٣١٦»»

G3 سهلي سهلي، )تة

 البعض عند جائز وهذا قياسيًا لسينه ا )بفتح )سهلي نبات هذا يقال:

سماعيًا )سهلي( نبات هذا يقال: أن ألصوب وا

(,٣١٧,>

لدًا السوط السوط،

 والصواب ،خطا وهذا 0السين )بضم )بالسوط( الحصان فالن ضرب يقال:

 نحوه أو مضفور جلد من به يضرب ما والسوط: ، السين( )بفتح )بالسؤط( يقال: أن

وسياط. أسواط والجمع

,,٣١٨<)

(٧ة المسافة المسافة، 80
 أن والصواب ،خطا وهذا )بكسرالسين( الزمن X السرعة )المسافة(= يقال:

 األرض من المساحة ،البعد المسافة: السين(، )بفتح الزمن X السرعة )المسافة(= يقال:

مساوف. والمقداروالجمع

((٣١٩))

G3 سيان سيان، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا السين( )بفتح سيان عندي وبقاءك ذهابك إن يقال:

 او مثالن سيان: ومعنى السين( )بكسر سييان عندي وبقاءك ذهابك إن يقال:

والنظيروالمساوي. المثل أي السي مثفى وسيان: اسواء والجمع متماثالن
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**الشين**
((٣٢٠)»

G3 شباط شباط، لتج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الشين( )بكسر )شباط( شهر فى نحن يقال:

الشين(. )بضم )شباط( شهر في نحن

((٣٢١)
الشحرور الشحرور، زئج

 أن والصواب ،خطا وهذا ، الشين( )بفتح )الشحرور( صوت أطربني يقال:
 أكبرمن أسود طائر والشحرور: الشين(، )بضم )الشحرور( صوت أطريني يقال:

الصوت. حسن العصغور،

((٣٢٢)»

G3 شحب شحب، * شحب لتة

 )شحب( يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحاء( )بكسر فالن لون )شحب( يقال:

جوع. أو هزال من لونه تغير شحب: ومعنى اوفتحها(، الحاء )بضم شحب أو فالن لون

((٣٢٣»

G5 شحنة شحنة، وئج

 ،خطا وهذا الشين« )بضم الميناء في البضاعة من )شحنة( استقبلنا يقال:

 والشحنة الشين(، )بكسر الميناء في البضاعة من )شحنة( استقبلفا يقال: أن والصواب

ذلك. نحو أو السغينة بها تشحن ما

((٣٢٤»

ى يشخر اءيشخر،
،خطًا وهذا وكسرها( الخاء )بتضعيف نومه في )يشخر( فالن يقال:

ST
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 شخرًا شخر الخاء(، وفتح التضعيف )بفك نومه I )يشخر( فالن يقال: أن والصواب
 شخر صهل، يقال:شخرالفرس صوتهفيحلقة*غيرالحالم، تردد وشخيرًا:

 يستقدم رفعهحتى الحلس، اماشخر الحلق، الصوتفي الشخير:تردد نهق، الحمار:

سكسر. لئال الجريدة على عذوقما وضع النخلة: شخر ،الرقالة
((٣٢٥)

(R ،نالج الشرج الشزج
 والصواب ، خطًا وهذا الراء( )بتسكين )الشزج( في آالمًا فالن يعاني يقال:

 الغليظ المعي نهاية حلق والشرح: ، الراء( )بفتح )الشرج( في آالمًا فالن يعاني يقال: أن

 والغرقة مثله، أي: ذاك« شرج »هذا يقول: النوع، فتعني: الراء( )بتسكين الشرج أما

فريقين«. أي األمرشزجين فى »اصبحوا ونقلول:
((٣٢٦))

G3 الشززمة الشزذمة، ؟0

 والصواب ،خطا وهذا والذال( الشين )بفتح الناس من )شرذمة( قابلنا يقال:

 الجماعة والشرذمة: ،والذال( الشين )بكسر الناس )شززمة(من قابلنا يقال: أن

 انمزقت طائفة فكأنها مزقته. إذا الشيء: هيشرمت وإنما والذالزائدة، القليلة،

 من قلع الشرم؟ ويقال: قطع. أي: شرذام، ثوب ويقال: الكثيرة. الجماعة عن وانمارت

 قطعة ماله من له اقطع إذا :ماله من له شرم ويقال: ،الناقة ثغر من وقطع ،األرنبة

٠ه[ ٤ ]لراح (< غلوب كخنمه كوالتم ان :> لى تعا قال قليلة،

(,٣٢٧),

Q5 شرعة شرعة،

 والصواب ،خطا وهذا الشين( )بضم اإلنسان حقوق )شرعة( هذه يقال:

 الشريعة، والشرعة: الشين(، )بكسر اإلنسان حقوق )شرعة( هذه يقال: أن

 4 ومنماجا شرعة قالتعالى:لكتجعلناعنكم الطريقة، العادة، المثل،

.٢٤٨المائدة:1
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«٣٢٨>)
so ،الشطرنج الشطرنج G3

 ، خطًا وهذا الطاء« وفتح الشين )بفتح )الشطرنج( رياضة فالن يمارس يقال:
 الطاء(. وسصون الشين )بكسر )الشطرنج( رياضة فالن يمارس يقال: أن والصواب

 متحاريتين دولتين وتمثل مريعا. وستين اربعة ذات رقعة على تلعب لعبة والشطرنجب

 وهي ،والجنود والفيلة والقالع والخيالة والوزيرين الملكين تمثل قطعة وثالثين باثنين

هندية. لفظة
(<٣٢٩»

So 03 شعاعا عر، شعا

 أن والصواب ،خطا وهذا الشين )بضم )شعاعا( فالن نفس طارت يقال:

 أما وآراوه، أي:تفرقتهممه لشين(، )بفتح )شعاعا( نفسفالن يقال:طارت

الضوء. خيوط فهو: الشعاع
(<٣٣٠»

So ،03 شغاف شغاف

 أن والصواب ،خطا وهذا الشين( )بكسر قلبه )شغاف( الحب اصاب يقال:
 حبته، القلب غالف والشغاف: الشين( )بفتح قلبه )شغاف( الحب أصاب يقال:

القلب شغاف يصيب مرض الشين(: )بضم والشغاف وسويداؤه،

,,٣٣١)>

SO ،03 الشفة لشفة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الفاء )بتضعيف )الشفة( مياه تلوثت يقال:
 األسنان ويستر الفتح على يطبق ما والشفة: ، الفاء( )بتخفيف )الشفة( مياه تلوثت

شفاه. والجمع شفتان، وهما

((٢٣٣٢)
So ،03 شق شق

،خطا وهذا الشين( )بكسر الباب )شق( من الجريمة فالن شاهد يقال:
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 والشق: ، الشين( )بفتح الباب )شق( من الجريمة فالن شاهد يقال: أن والصواب

 نصف الناحية، فتعني: )بالكسر( الشق أما المشقوق، الموضع والخرق، الصدع

الشيء

ا(٣٣٣))

م شغل شغل،2ا

 ،خطا وهذا 0الشين )بضم الشاغرة الوظيفة )الشغل( فالن جاء يقال:

 هنا فالسياق ، الشين( )بفتح الشاغرة الوظيفة )الشغل( فالن جاء يقال: أن والصواب

العمل. يعني الذي لالسم وليس للمصدر

((٣٣٤))

05 شقة شقة، ؟0

 أن والصواب ،خطأ وهذا الشين« )بضم عمان في )شقة( فالن اشترى يقال:

 تسحنه المنزل :هنا فالشقة السينه، )بفتح عمان في )شقة( فالن اشترى يقال:

 وقال شاقة، شقة نقول:هذه نطية، أرض إلى البعيد :فالسير اماالشقة العائلة،

[.٤٢<]الدوبة: الشقة بعدتعةهم رككن تعالى:

((٣٣٥))

05 الشمال الشمال، درة

 )بكسر شديدة رياح اآلن البالد )شماله على تهب األخبار: نشرات في يرد

 شديدة رياح اآلن البالد )شمال( على تهب يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا الشين(

 التي الريح أو الجنوب، تقابل التي األربع الجهات أحد الشمال: ألن الشين، )بفتح

 فمًا قالتعالى: اليمنى، ضد اليسرى، اإلنسان يد والشمال: الجمة، تلك تهبمن

 تعالى: قال وتجمععلىشمائل، [،٤٢-٤١]الواقعة: 6مموروحمير ف تحبآكثتمالحع

[.١٧لمذضسمدلج<]األصاف:۴>بمآلسهرمنيأذج(ذخغبفهلمذصأذتخ

آل



يجعكخاالنيتاتجتالنكيتالتالستة
«٣٣٦»

BO ،الشمام الشمام G8

 والصواب ،خطا وهذا الشين( )بكسر لذيذة صيفية فاكهة )الشمام( يغال:

 المقاربة على يدل أصل شم: ،الشين )بفتح لذيذة صيفية فاكهة )الشمام( يقال: أن

 مدور الفرعيةثمره الفصيلة والشمام:نباتمن الشم، الحاد الشمام: والمداناة،

وطيبها. الرائحة قوة صفاته وأبرز مخطط، قشره مستطيلقليال،

((٣٣٧»

G3 تشنمت تشمت، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا الميم(، )بتضعيف األعداء بس )ئشمت« ال يقال:

 ،شماتة يشمت به شمت ، المكسورة( الميم )بتخفيف األعداء بي )ثشمت( ال يقال؟

 6بعدوهقالتعالى:فالقشتبآألعدآء عزوجل لله واشمته

الشوامت. به تشمت يليلة أي الشوامت: بليلة فالن بات ويعال: [،١٥٠ ]األعراف:

النابغة: قال
صرد ومن خوف من الشوامت طوع له فبات كالب صوت من فارتاع

 دعاء العاطس بشميت الخليل: قال العاطس، تشميت في فالقول يشمت: أما

له. مشمت فمو بخير ألحد داع وكل ،له

,(٣٣٨),

استشهد استشهد، ؟0

 خطا، وهذا واالء( التاء )بضتح المعركة ساحة في فالن )اسقشنمد( يقال:

 او الهاء( وكسر التاء )بضم المعركة ساحة في فالن )استشهد( يقال: أن والصواب

 في قتل من الشميد ويسمى ،مشنمد فمو أشمد أو مستشمد فمو فالن استشمد ،أشهد

 باألرض لسقوطه بذلك سمي وقيل: ،الرحمة مالئكة وتشهده ٠ وجل عز ٠ الله سبيل

٠ بقوله استشهد لقولنا: شاهدًا به أتى أي استشهد: أما الشاهدة، تسمى واألرض

آل
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 فى ليشهد طلبته واستشهدته: شعري، بيت أو شريف نبوي بحديث أو ٠ تعالى

 لم فإن يجالكم ين تهيدين رأستتهدوا > قلعالى المحصمةاي:طلبهللشهلدة،

 فتذكر إحدهما تضل أن الشهدآء من تضون متن وآمرآتكان فرجل رجلين يكونا

[.٢٨٢.٠٠لمتهتاآألؤئحتآلختالصقكازال|تاكخأ<]البةر

«٣٣٩»

GS شورى شورى، F)؛

 أن والصواب خطا، ومذا لشين(، )بفتح الدولة )شورى مجلس هذا يقال:

 المجلس التشاور، بمعنى اسم والشورى: ،الشين )بضم الدولة )شورى( مجلس هذا يقال:

البالد. شرون في والتشاور للتداول أو الدعاوى، الستماع المولف

((٣٤٠»

G3 الشي الشؤي،

 لحم شوينا يقال أن والصواب ، خطًا وهذا )شويًا(، الضأن لحم شوينا يقال:

 عرض أي شوى الفعل مصدر فهو ،الشانية بالياء إدغامها ثم ياء الواو بقلب ، )شيا( الضأن

مشوي. وهو فنضج للنار اللحم

((٣٤١»

G3 مشين مشين، لتة

 قول هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم(، )بضم )مشين( قول هذا يقال:

 الفعل يرد ولم وعاب زان ضد شان الفعل من مفعول اسم ومشين: الميم( )بغتح )مشين(

الميم. )بضم مشين االسم منه نصوغ حتى المعاجم في أشان

لهًا
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٠٠ اناد٠٠
(,٠٣٤٢)

الع الحئبا اكئبا( }تج
 يقال: أن والصواب خطا، وهذا لصاد(، )بكسر )الصبا( يقال:هبتريح

 مشاها :والصبا الصئبا، أصابتهم القوم: يقال:اصبى الصاد(، )بفتح )الصبا( هبتريح

 )مونثة( الشرق جهة من مهبها ريح وهي واصباء، صبوات والجمع وصبيان صبوان
تمام: ابو قال تصبو، الريح يقال:صبت الدبور، ويقابلها
وقبولهاودبورهااثالثًا) الصبا ريوعهابين الزمان قسم

 والمصبي: أي:صغره، ورايتهفيصباه، الصبيةوالصبيان، واحد الصبا: اما

الفتح. مع ويمد الصبا، ممدود والصباء: الكثيرالصبيان،

«(٣٤٣»)

٢ال الصبيح الصبوح، ؟0
 الوجه ربة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا )الصبوح(، الوجه ربة يقال:

 ما الصباح، شراب فمو: الصبوح أما صبح الفعل من الجميل المشرق اي ، )الصبيح(

بالعشي. يشرب ما وهو الغبوق خالف ،الصباح في يوكل أو يشرب

((٣٤٤))

So ،لهًا صبغة صبغة

 أن والصواب ،خطا وهذا الصاد( )بفتح حمراء )بصبغة( الثوب لونت يقال:

الملة. النوع، به يصبغ ما أي الصاد( )بكسر حمراء الثوب)بصبغة( لونت يقال:

((٣٤٥»

الع الصحة الصحة ؟0
يقال: أن والصواب خطا، وهذا الصاد( )بفتح األردنية )الصئحة( وزارة يقال:

 ١٤١ (الوساطة،اآلمدي،ص١)
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 اعتالله وعدم الجسم :سالمة والصحة الصاد(، )يكسر األردنية )الصحة( وزارة

أومرض. منكلعيبأوريب برئ مصدرالفعلصح:

(,٣٤٦>)
G5 الصحافة الصحافة، زئة

 ،خطا وهذا الصاد( )بفتح اليرموك جامعة في )الصحافة( فالن يدرس يقال:

الصاد(. )بكسر اليرموك )الصحافة(فيجامعة يدرسفالن :أنيقال والصواب

((٣٤٧))
G3 الصخب الصخب، ؟0

 ،خطا وهذا الخاء( )بتسكين )الصخب( و الضجيج من فرفالن يقال:

 والصخب: الخاء( )بفتح )الصخب( و الضجيج من فرفالن يقال: أن والصواب

صخب. الفعل مصدر األصوات اختالط

«٣٤٨>) 
G3 الصدغ الصدغ، ۶وى

 أن الصواب و ،خطا وهذا الصاد( )بفتح )صذغه( على يده فالن وضع يقال:
 الى العين من الوجه جانب والصدغ: الصاد( )بضم )صذغه( على يدم فالن وضع يقال:

الوجه. الجانبمن اوهوالشعرفوقهذا األذن،

(,٣٤٩))
G3الصرصور الصرصور، ؟0

 ،خطا وهذا األولى( الصاد )بفتح )الصرصور( روية يكره فالن يقال:
 والصرصور: األولى(، الصاد )بضم )الصرصور( روية يكره أنيقال:فالن والصواب

صراصير: على يجمع الحشرات من جنس
((٣٥٠»

G5 الصزع الصرع، )تج

أن والصواب وهذاخطا، لراء(، )بفتح )الصرع( يقال:يعانيفالنمنداء



�
 األعضاء تمنع علة والصرع: الراء( )بتسكين )الصزع( داء من فالن يعاني يقال:

)الخباط( أيضًا: ويسمى غيرتام، منعًا أفعاال عن النفسانية

(( ٣٥١»
so ،المصنرف المصرف G5

 وهذا الراء( )بفتح الوطني المركزي )المصرف( فى أماناتها المصارف تضع يقال:
 الوطني المركزي )المصنرف( في اماناتها المصارف تضع : يقال: أن والصواب ،خطا

المال. صرف مكان والمسرف: )بكسرالراء(،

((٣٥٢))

SO ،المصعد المصنعد GS

 ،خط وهذا الميم( )بفتح للعمار: الكمربائي )المصنعد( استخدم يقال:

 ،المصعاد او الميم( )بكسر للعمارة الكهربائي )المصعد( استخدم يقال: أن والصواب

 يصعد العالي، المنزل في السلم بجانب يكون كالحجرة جهاز ،الصعود آلة والمصعد

الكهرباء. بقوة بهم ويمبط بالناس
((٣٥٣))

ت أألألما سفقة، I وسع

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفاء(، )بفتح رابحة )الصفقة( كانت يقال:

 قيل وإنما ،البيعة أو البيع عقد :والصفقة ، الفاء( )بتسكين رابحة )الصفقة( كانت

 »لمبارل إنه الواحد: وقال باأليدي، تصافقوا تبايعوا إذا كانوا ألنهم )صغقة( للبيعة
فيه. ريح إال شيائً يشتري ال أي ، الصغعة،

((٣٥٤)

SO ،صقع صقع G3

 وهذا الصاد( )بغتح العالم اصعاع من )صقع« كل في فالن جلل يعال:

 الصاد( )بضم العالم أصقاع من )صقع( عل في فالن جال يقال: أن والصواب ،خطا
الناحية. والصقع:



الذحويةوالحرقلةواشوية|لحائدة٠ماال*خطاج1م

((٣٥٥))

له صقليه صقنية، )تأك
 ، خط[ وهذا الياء( وتخفيف الالم )بتسكين )صقلية( جزيرة هذه يقال:

 مغتوحة( الياء وتشديد وتشديدها الالم )بكسر )صقلية( جزير: هذه يقال: أن والصواب
العربي المغرب إلى إيطاليا جنوب فى جزيرة وهي والقافه الصاد )بغتح صقلية أو

((٣٥٦)
له صنب صلب، ۶)؛

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا الصاد( )بغتح عتيدته فى )صلب« فالن يقال:

القوي الشديد والصلب: الصاد( )بضم عقيدته في )صلب( فالن

((٣٥٧»
لن مصلي مصلت،

 وهذا الالم وتشديد الصاد )بفتح أعدائه على )مصلت( سيف فالنًا إن يقال:

 الصاد )بتسكين اعدائه على )مصلت( سيف فالنًا إن يقال: أن والصواب ،خطا

غمده من جرده أي السيف: أصلت الفعل من المفعول اسم مجرد ومصلت: الالم« وتخفيف

((٣٥٨») 

له صالحية صالحية، ثئة

 ، خطًا وهذا الياء( )بتشديد األلبان هذه )صالحية( مدة انتهت يقال:

 حية: والصال الياء( )بتخفيف األلبان هذه )صالحية( مدة انتهت يقال: أن والصواب
صالحًا الشيء بها يكون التي الحالة

((٣٥٩»

لن الصنعة الصلعة، الصنعة، وتة

 الصلعة يقول: من وهناك الالم( وسكون الصاد )بفتح الصلعة يقال:

 التاج ولكن الالم« وسكون الصاد )ضم أو والالم( الصاد )بفتح الصلعة أو
يقول من »ومنهم :)المصباح( ويقول ،الصلعة في لغة الصلعة إن يعول:



والصلعة الصلعة القول: لنا يجيز العباب والصاعانييي لغة. اإلسكان
٠ لصلعة ا و

((٣٦٠»
لد( صمام صمام،

 خطا، وهذا الميم( وتشديد الصاد )بضتح غزة في األمان )صمام( الوحدة يقال:

 الميم( وتخفيف الصاد )بكسر غزة في األمان )صمام( الوحدة بذ-ال: أن والصواب

اصيمة. والجمع القارورة سدادة والصيمام:

(< ٣٦١)>

GS الصمغ الصمغ، ؟0

 والصواب ،خطأ وهذا الصاد( )بكسر )بالصمغ( األوراق هذه الصقت يقال:

 كالغراء لزجة مادة والصمغ: الصاد( )بضتح )بالصمغ( األوراق هذه الصقت يقال: أن

األوراق. إلصاق في وتستعمل األشجار بعض من تستحلب

((٣٦٢»
لد( صينو صنو، 80

 أن والصواب ،خطا وهذا الصاد( )بضم السيادة )صنو( االستقالل يقال:
 الشقيق واألخ النظيروالمثل والصنو: الصاد( )كسر السيادة )صنو( االستقالل يقال:

 :ونخيل قالتعالى )صنوان« فهم كثروا فإذا صنوان، وهما اخيه« صنو »هو تقول:

]ألرعد:؛[. 6 وحد بمآو يسقفى صنوانوغيرصنوان

«٣٦٣»
G3 الصفارة الصفارة، 80

 والصواب ،خطا وهذا الصاد( )يضم )الصفارة( المباراة حكم يستعمل يقال:

 فيها ينفخ أداة والصفارة: الصاد( )بفتح )الصفارة( المباراة حكم يستعمل يقال: أن
االنتباه. ولفت القبيه بعا ويقصد فتصفر

العدناني. محمد ،الشائعة األخطاء معجم ( ا )

□
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((٣٦٤»
so ،مصاف مصاف GS

 الفاء( )يتخفيض المتقدمة الدول )مصافو( في دولتا تكون أن نريد يقال:

 الدول )مصاف( في دولتا تكون أن نريد :يقال أن والصواب ،خطا وهذا

 أو التربية أو الصف بمعفى مصض جمع والمصاف: الفاء( )بتضعيف المتقدمة

المفزلة.

((٣٦٥»»

SO ،صيهيون صهيون Q3

 أن والصواب ،خطا وهذا الصاد( )بفتح )صهيون( بني شر الله كفانا يقال:

الصاد(. )بكسر )صهيون( بنى شر الله كفانا يقال:

((٣٦٦»

SO ،صوان صوان G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الصاد( )بضم )صوان( حجر هذا يقال:

 ويبس. وصالبة شدة على يدل اصل وصوى: الصاد(، )بفتح )صوان( حجر هذا

 والصوان: يصوي، صوي ويقال: صاو، فهو ييس إذا الشيء صوى :دريد ابن عن
 ،فحال إلبلي صويت فقيل عليه وحمل هذا من استعير وربما ،صالبة فيما حجارة

 يقوى حقى لذلك يصنع لكن ،تصوية وحدة االختيار يكون وال لها. اخترته إذا
(. ويصلب)

(,٣٦٧))

So ،05 المصبف المصف

 أن والصواب ،خطا وهذا الياء( )بضتح )المصيف( في العطلة قضينا يقال:

 المصطاف يقال: ان ويمكن الياء( )بكسر )المصيف( في العطلة قضيفا يقال:

الصيف. عطلة فيه نقضى الذي المكان هو فالمصيف والمتصيف

. ١٧٦ ص الكتب حمود،عالم محمد موسى خضر د ٠ وترجمة تصويبا الشائعة االخطاء معجم ينظر: (١)
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(,٣٦٨))

03 ضخمات ضخمات، لكة

 هن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخاء( )بفتح )ضخمات( نساء هن يقال:

ضخمة. جمع وضخمات الخاء(، )بتسكين )ضخمات( نساء

((٣٦٩)

G3 ضيزية ضزية، لتة

 ، خطًا وهذا الضاد( )بفتح قاصمة )ضزية( العالمي االقتصاد تلقى يقال:

 فضيرية: الضاد( )بكسر قاصمة )ضزية( العالمي االقتصاد تلقى يقال: أن والصواب

 من مرة اسم فهي )بالفتح( الضربة أما وصدم. أصاب أي: ضرب الفعل من نوع اسم

واحدة. مرة الضرب فعل حدوث على ويدل الفعل، هذا

(( ٣٣٧٠»

03 الضرة الضرة، £0

 ،خطا وهذا رابعة الضاد( )بضم )ضرة( الثالث زوجاته على أخذ يقال:

 الكلمة ومثفى ،زوجها امراة المراة: وضرة الضاد(. )بفتح )ضرة( يقال: أن والصواب
ضرائر. وجمعها ضرتان

«٣٧١))

03 الضحك الضحك، £0

 ،خط وهذا الحاء( وتسكين الضاد )بكسر )الضحك( تكثر ال يقال:

 أصل ضحك: ، الحاء( وكسر الضاد )بفتح )الضحك( تكثر ال يقال: أن والصواب
 أيضًا: ويقال اإلنسان ضحك الضحك ذلك من والبروز، االنكشلف على يدل

 برق إذا انه إال العارض، السحاب من الضاحك األعرابي: ابن قال افصح، الضحك

والنور. :غالفه عنه انشق إذا الفخلة طلع ،العجب فمو الضحك اما ،ضحك فيه يقال

EJ
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الذلي: أبوذويب يقول العسل إنه ويقال
النحل عمل انه إال الضخك هو مثله لناس يرا لم بمزج فجاء

 حين جميعًا والضحك الكافور هو الطلع الشيباني: قال البلح هو ويقال

 فى الثعالبي وقال < هرًاماتوآخيا تعالى:*راندهرأضحكوآبك]وًانه قال ينفق

 االفترار ثم إخفازه، وهو اإلهالس ثم الضحك، مراتب أول »التبسم الضحك: ترتيب

 القرقرة ثم القمقمة ثم ،مفهما أشد الكتكتة ثم الحسن، الضحك وهو واالنكالل

 يذهب أن وهي والزهرقة اإلحزاق ثم الطخطخة ثم االستغراب، ثم الكركرة ثم
مذهب«) كل به الضحك

,,٣٧٢),
08 ضعف فنعف( ورة

 ، خط[ وهذا الضاد( )بضم أملك ما )ضعف« ماالً فالن يملك يقال:

 والضعيف: الضاد( )بكسر أملك ما )ضعف( ماال فالن يملك يقال: أن والصواب

 )الضعغ« أما )اضعاف« والجمع: محصورة غير وزيادة معله أو المعدار، المثلي

 )بالفتح« والضعض البدن، يي يكون )بالضم« الضعض وقيل القوة، فضد بالضم

الراي. يكونفي
(,٣٧٣))

أضنمرج و اضمر ؟0
 والصواب خطا، وهذا الميم( وضم الهمزة )بغتح الآغمرشرًاألحد انا يقال:

 اضمرحرف فالفعل وحسرالميم( المزة )بضم اناالأضمرشرًاالحد يقال: أن

مضموم. فيه المضارعة

«٣٧٤)ر
08 يضيرني يضيرني، لتة

،خطا وهذا لهام٦ حرف )بضم السفر اواصل ان )يضيرني( ال يغال:

٧٢ الثعالبيص اللغة، فقه(١)

95



رججسثخئي
 ضار الفعل ألن الياء( )بفتح السفر اواصل أن )يضيرني( ال يقال: أن والصواب

يضورني. ال يقال: أن ويمكن يضير ومضارعه

((٣٧٥»

03 لضفدع ا الضفدع، لتج

 رأيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدال( )بفتح يقفز الضفدع رايت يقال:

 مفرد الضفدع: ضفادع، فيه صارت إذا الماء: ضفدع الدال(، )بكسر يقفز الضفديع

 فصيلة من معروفة مائية دابة ،ضفدعة والواحدة قليل( )وهذا وضفادي ضفادع

 على العرب كالم من جاء ما باب وفي الصغير والسمك بالحشرات تتغذى الضفادع

 ذلك •ومن مقاييسه: في فارس ابن ذكر ضاد. أوله احرف ثالثة أكثرمن

 علتهمالطوفان فأرسلنا تعالى: قال جاع. إذا بطنه: ضفادع نقت ويقال: ( الضفع)

 < مجرميب وكانواتوما مفصلتأستكبروًا ءاينت وآلدم وألضفادع والقمل والجراد

[.١٣٣]األعراف:

.٤٠٢ ص ٣ج فارس ابن اللغة. مقاييس معجم (١ )
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((٣٧٦»
G5 الطبابة الطبابة، وتة

 ،خطا وهذا الطاء( )بفتح واالستشفاء )الطبابة( قسم راجعت يقال:
 فالطبابة: الطاء )بحسر واالستشفاء لطبابة( )ا قسم راجعت :يقال أن ب لصوا ا و

داوى او طب الفعل من الطبيب حرفة

«٣٧٧أ

طابع آ*طابع،
 يقال أن والصواب ،خطا وهذا الباء( )بكسر جديدًا )طايعا( الدولة أصدرت يقال:

 حتى الشيء إليه ينتهي نهاية على يدل أصل طبع: الباء( )بفتح جديدًا )طابعا( الدولة أصدرت

 يصل ال حتى الكافر قلب على الله طبع ذلك ومن ،سجيته اإلنعان: طبع يقال: عندها يختم

 األأيآةيغيرحق وقنلهم اله فيتقهزركفرهماينت نقضهم فما تعال: قال ندر وال هدى إليه

[١مؤمذونلحالطك<اللذساء:هه٠١لومهغلكحًاللظتةًاشرحياعهلمفال٠ؤضلهغع

((٣٧٨ر)

G5 الطابق الطابق، ورج

 ،خطا وهذا الباء( )يكسر الخامس )الطابق( في فالن يسكن يقال:
 الدور هو والطابق الباء( )بفتح الخامس )الطابق( فالنيي: يسكن يقال: آن والصواب

الطبقة. يقال: أن ويمكن العمارة او البيت في

((٣٧٩))
QS مطبق مطبق، وتة

 أن.يقال: والصواب ،خطا وهذا الباء( )بضم )مطبق( جهل فالن لدى يقال:
اطبق الفعل من الفاعل اسم مطبق ألن الباء( )بكسر )مطبق( جهل فالن لدى

١ط الكتب عالم دار ،حمود محمد موسى خضر د وترجمة. وشرحًا تصويبًا الشائعة االخطاء معجم (١)

.١٩٠ ص



«٣٨٠»

G3 طحال طحال، وتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الطاء(، )بضم )الطحال في داء فالن يعاني يقال:

 جوف يسار عضوي: والطحال: الطاء( )بحسر )الطحال جذ داء فالن يعاني يقال:

 لون على يدل أصل وطحل: الطحال يصيب فدام الطحال: أما بالجنب الزقة اإلنسان

 وشراب أطحل رماد يقال: الغبرة لون وهو الطحلة ذلك من مشرق. وال صاف غير
 الحجاج ابن قال وطحاالت وطحل أطحله مفرد والطحالم صافيًا يحن لم إذا اطحل

(: احمد) والحسينبن

 بحال منهماتمسي العليلة حالي مختلفان مرضان ويي

رباطحالي ذاك عالجت وإن كبدي هذاجف إذاعالجت

((٣٨١»
G3 الطخلب الطخلب، وتة

 أن والصواب خطا، وهذا والالم( الطاء )بفتح الماء )الطحلب« عال يقال:
 الماء تعلو التي الخضرة والطحلب: الطاءوالالم الماء)بضم عال)الطخلب( يقال:

,ألش.

«٣٨٢>ا
GS طحنا طحنا، وتة

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الطاء( )بفتح )طحخنا( أرى وال جعجعة أسمع يقال:

 والجعجعة الدقيق والطحن: الطاء( )بكسر الطاء( )بكسر )طحنا أرى وال جعجعة أسمع

ينجز. وال يعد للبخيل أو يوقع، وال يوعد للجبان يضرب مثل وهذا الرحى صوت

((٣٨٣)
GS المطحنة االمطحنة، وتة

ان والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح )المحنة( جذ القمح وضعت يقال:

،١١٩ ص ،الثعالبي ،والمحاضرة لتمثيل! (١)

El
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 التي الرحى او الطحن آن والمطحنة: الميم« )بكسر )المطحنة( فى القمح وضعت يقال:

 أن ويمكن القمح تطحن إدارتها وعند بينهما القمح يوضع حجرتين من تتكون

والطحانة. والطاحونة الطاحون نقول:

(,٣٨٤))

G8 طرد طزد،

 طرد يقال: أن والصواب ، خط[ وهذا الراء( )بتسكين النحل طزد يقال:

 كالب طردت نقول ،الصيد مزاولة :والطزد فراخه النحلم وطرد الراء( )بفتح النحل

عزة: كشير قال وارهعته، الصيدطردًا:نحته

المتطارد تورالنقا بينن جرى بعدما والسماحة ليلى ابن ذكرت

 طرده الشل، والطزد: وفتحما(، الراء )بسكون وطردًا طزدًا طرده ويقال:

وطردًا طردًا يطرده

((٣٨٥))

جح الطرف ا•الطزف،
 والصواب ،خطا وهذا الراء( )بتسكين الثوب )بطزف( فالن أمسك يقال:

 على يدل أحدهما أصالن طرف: الراء(. )بفتح الثوب )بطرف( فالن أمسك يقال: أن

األعضاء. بعض في حركة على يدل والثاني: وحرفه الشيء حد

 المرعى أطراف ترمي طرفة: ناقة يقال: والحائط والثوب الشيء طرف األول:

 وأطراف :ومنءانآماتلفسيخ لى تعا قال اطراف، الطرف وجمع بالنوق تختلط وال

 يسمون ثم النظر، الجفونفي أماالطزف:فتحريك [،١٣٠]طه: 6آلهارلعكترنى

 ،األسد طرف كانه ،الطزفة النجوم من نجم يسمى ولذلك ، مجازًا الطرف العين

جرير: فال

٤٤٩ ص ٣ج فارس ابن ،اللغة مقاييس (١)



 ( قتالنال يحيين لم ثم قتلتن طزفهاحور في التي العينون إن

 4 توًا* ولسدلمم طرمههم إليهم اليرتذ رءرسهة مقنع :إمةطييب تعالى وقال

.٢٤٣]إبراهيم-

((٣٨٦))

G3 طزسوس طرسوس، طزسوس، ؟0

 ،خطا وهذا الراء( وسكون الطاء )بضتح )طزسوس« مدينة زرنا يقال:
 )بضم )طزسوس أو الراء( الطاء )بفتح )طرسوس( مدينة زرنا يقال: أن والصواب

ومرسين. اضنة بين األناضول في مدينة وطرسوس الراء( وتسكين الطاء

((٣٨٧»

GS طرطوس طزطوس، ؟0

 خطا، وهذا الراء( وتسكين الطاء )بفتح )طزطوس( مدينة زرنا يقال:

 مدينة طرطوس: مدينة الراء( الطاء )بفتح )طرطوس( مدينة زرنا يقال: أن والصواب

السورية. العربية الجمهورية تقعفي

<,٣٨٨»

GS طازج طازج، ؟0

 يقال: أن والصواد ،خطا وهذا الزاي( )بكسر عصير)طازج( هذا يقال:

 ونقاء طراوة فيه ،حديث جديد طازج: ومعفى الزاي( )بفتح )طازج( عصير هذا

)تازة(. عن معربة والكلمة

((٣٨٩»

G8 مطل مطل، »0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الميم« )بفتح جميل )مطل« المطعم لهذا يقال:
منه. يشرف المحان والمطل: الميم« )بضم جميل )مطل المطعم لذا

٠٤٤٩ ص ٣ج فارس ابن اللغة، (مقاييس١)

□



 كجماخثيعواتثيتننفيتكجك

((٣٩٠»»

G5 طفلة طفلة، 80

 أن والصواب ،خطا وهذا الطاء( )بكسر عربية )طفلة( قلبه تعلق يقال:

 )بكسر الطفلة اما الرقيقة الناعمة وهي الطاء( )بفتح عرسية )طفلة( قلبه تعلق يقال:

الصغيرة. المولودة فهي الطاء(

«٣٩١ا)

so ،متطلبات متطلبات GS

 ،خطا وهذا )بحسرالالم العمل )متطلبات« يحقق الغرارال هذا يقال:

 الفعل من الالم( )بفتح العمل )متطلبات( يحقق ال القرار هذا يقال: أن والصواب
أخرى بعد مرة طلبه أي الشيء: تطلب

«٣٩٢»

so ،الطمانينة الطمانينة G3

 ان والصواب خطا، وهذا الطاع( )بفتح والرضا )بالطمانينة( نشعر يقال:

 والثقة واألمان السكون والطمانينة: الطاء( )بضم والرضا )بالطمأنينة( نشعر يقال:

القلق. وعدم

«٣٩٣»

G3 طثب( )طئب، طنب، ؟0

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا والنون( الطاء )بفتح الخيمة )طنب« يقال:
 والطنب: النون( وسصون الطاء )بضم )طثب( أو والنون( الطاء )بضم الخيمة )طثب(

به. تشد الذي الحبل

«٣٩٤»

SO ،طن جوع G3

 والصواب ،خطا وهذا الطاء( )بكسر الحديد من )طنا( فالن استورد يقال:
 بالف يقدر األثقال وزن والطن: الطاء( )بضم الحديد من )طنا( فالن استورد يقال: أن

كيلوجرام.

EJ



تعكجااثتتااخظيالستقالظسقمم
((٣٩٥»

وع اقنحخاد امكحلماد، وكة

 أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بكسر السماء في )المنطاد( ارتفع يقال:

 فى ترتفع التي الوائية القبة :والمنطاد الميم )بضم السمام فى )المنطاد( ارتفع يقال:

مناطيد. والجمع: الجو

((٣٩٦» 
 ولع طهران طهران، وكة

 هذه يقال: أن والصواب خطا، وهذا الطاء( )بفتح )طهران« مدينة هذه يقال:

إيران. عاصمة اسم وطهران: الطاء( )بكسر )طهران( مدينة

«٣٩٧»
وع طوال طوال، وكة

 أن والصواب ،خط وهذا الطاء( )بكسر الدهر )طوال( اكلمه لن يقال:

طويل. فجمع طوال أما مدى أي الطاء )بفتح الدهر )طوال( أكلمه لن يقال:

٣٩٨,٠)>

وع طيبة طيبة، وكة

 في بتا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الطاء( )بكسر )طيبة( في بتتا يقال:

المنورة. المدينة أسماء من اسم وطيبة: الطاء( )بفتح )طيبة(

((٣٩٩»
وع العتيرة العتيرة، آلج

 ، خطًا وهذا الياء( وتسكين الطاء )بفتح بالطيرة الجاهلي يرمن يقال:

 القول ويمكن الياء( وفتح الطاء )بكسر بالطيرة الجاهلي يرمن يقال: أن والصواب

والطيش الخغة فهي الطيرة: أما الرديم الفال والطيرة: والطيرة الطيرة

□



ا ة٠لئحريةوالدئرقيةواللفويتا?س*طا١سعاجماألخطا»٠ ال

٠٠|لعئع٠٠
« ٤ا ٠»

GS الظزف الظرف، £0
 ان والصواب ،خط وهذا الظاء( )بضم )الظزوف( شديد الرجل هذا يقال:

 والحذق الكياسة، والظرف: الظاء( )بفتح )الظزوف( شديد الرجل هذا يقال:

والبراعة.

((٤ ٠ ١»

G3 المظلة المخللة، )تع

 يقال: أن األصح ولحن صحيح، وهذا الميم« )بفتح المظلة تحت جلسنا يقال:

فيه. يستظل ما الميم« )بكسر المظلة تحت جلسنا

((٤٠٢)
ع ظفر ظفر،2

 صبر من يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الفاء )يفتح صبر)ظفر( من يقال:
يظفر ظنر فرح باب من ظفر والفعل الفاء( )بعسر )ظفر(

((٤ ٠٣»
كآلع ظهرائيهم ظهرانيهم، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بكسر )ظهرانيهم( بين نازل فالن يقال:
معظمهم وفي وسطم وظهرانيهم: النون( )بفتح )ظهرائيهم( بين نازل فالن يقال

EJ
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٠٠ اهلين ٠٠
((٢٤٠٤»

GS تحبر منبر، £0

 يقال: أن لصواب وا ،خطا وهذا الميم( )بكسر فلسطين في رفح )معبر( يقال:
 المعبر أما للعبور، المهيًا الشط والمعبر: الميم« )بفتح فلسطين )مغبر(رفحفي

ونحوها. النهركالسفينة يعبربه فموما )بالكسر(
<,٤٠ »ه

G3 عبوة عبوة، £0

 وهذا الواو( وتخفيض الباء، )بتسكين ناسفة )عبوة( المعاومون فجر يقال:

 الواو( وتضعيف الباء، )بضم )عبوة(ناسفة المقاومون يقال:فجر والصوابأن خطًا،

يملوه ما مقدار الشيء: وعبوة

((٤ ٠٦»»

GS عتب عتب، £0

 ،وهذاخطا عتب، في )بكسرالتاء( صديقه على فالن )عتب( يقال:
المه، عليه: عتب ومعنى التاء( )بفتح صديقه على فالن )عتب( يقال! أن والصواب

((٤٠٧»»

العيتاد،العتادم2ا

 يقال: أن والصواب ،خط وهذا العين( )بكسر )العتاد( الجنود جمز يقال:
 سالح من يهيا كلما ما، ألمر أعد ما :والعتاد العينه )بفتح )العتاد( الجنود جهز

حربية. وآالت

«٤ ٠ ٨»

G3 العتمة العثمة، £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التاء( )بتسكين عمان )العثمة( غمرت يقال:

£3



 كر ت٠ا'٠م٣خف>٠أأا-واسربلتوهلرواغماألزم٠هـ

<. مطلقًا الليل ظلمة الليل من األول الثلث والعتمة: التاء( )بفتح عمان )العتمة( غمرت

٤٠٩,٠)>
ليع العثرة العثرة، )££

 أن والصواب ،خطا وهذا الثاء( )بفتح )العئرة( هذه من التخلص يجب يقال:

والسعطة. الزلة والعثرة: الثاء( )بتسكين )العثرة( هذه من التخلص يجب يقال:

,٤١٠٠>)
03 قدر عئز،

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الثاء( )بضم جواده على محمد )عثر( يقال:

يفعل فعل ينصر ئصر باب من العين مفتوح جواده على محمد )عتر(

٤١١٠٠)>
03 العجة العيجة، ورج

 أن والصواب ،خطا وهذا العين(، )بكسر )العجة( اكل يحب فالن يقال:

الطعام. من نوع والعجة: العين( )بضم )العجة( أكل يحب فالن يقال:

٤١٢,٠)>
(8عجز عجز،2ا

 أن والصواب ،خطا وهذا الجيم( )بكسر مهمته أداء في فالن )عجز( يقال:

 تعالى: قال ادائها على يقدر لم أي الجيم( )بفتح مهمته أداء في فالن )عجز( يقال:

[.٣١ س:1] < كثاًالئلب خد ازن أن أخبرت تذئي >قل

(<٤١٣»
03 عجمة عجمة، ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجيم( )بتسكين البلح )عجمة( يقال:

وعجام. عجم والجمع نواتها البلح: وعجمة الجيم« )بفتح البلح )عجمة(

.٢٢٤ ص ٤ج فارس ابن ،اللغة مقاييس معجم (١)



((٤١٤»

SO ،العدة العدة GS

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بكسر العمل )عدة( فالن أعد يقال:

 وتجهيزات بها يعمل التي واالالت األدوات العدة: العين( )بضم العمل )عدة( فالن أعد

 4لهعدة الخروجألعذوا را؛وأ وؤ حز :تعالى قال المعركة، الحربوالقتالي

 4قالتعالى:قلرهأغميعدتهممايعلمهمإالقيل العدد، والعدة: ‘[٤٦!التوبة:

[.٢٢ ]الكهف:

((٤١٥)

لآل( عداد عداد، )££

 أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بفتح الصالحين )عداد( في فالن يعد يقال:

 أي الصالحين: عداد في فالن العين(. )بكسر الصالحين )عداد( فى فالن يعد يقال:

 و)العداد( وعددهم. فالن بني عديد اكثر ما ويقال: يعد ما مقدار :والعدد منهم يعتبر

 عادتم سليمها بل إذا حية رب أن وذلك الخليل: قال اللديغ. وجع اهتياج العين: بكسر
 فمو األلم به اهتاج لدع يوم مذ سنة له تمت إذا وذلك ، صوابًا كان عادته قيل ولو

(.’معاد)

 ابن قال ،ساعة بعد ساعة الوجع يجد أن الملدوغ: عداد الشيباني: قال

 تمض ولم البرء له رجوا مضت فإذا ايام، سبعة له يعد أن السليم: عداد السكيت:

 كان شيء كل وكذلك العطاء يوم العداد األعرابي: ابن قال عداد. فهوفي سبعة؟

 قطعت أوان فهذا خيبرتعادني أكلت زالت »ما I قوله ومنه موهًا وقتًا السنة في

 بن ساعدة قال ساعة بعد ساعة تبض أن القوس عداد األعرابي: ابن قال ابهري«.

الهزلي: جوية
حطوم الثياب تلعي مزعزعة عدادها كان نبع وصفراءمن

٠٢٧ ص ،وترجمة وشرحا تصويبا ،الشائعة األخطاء معجم ينظر (١)

دب



تم^ك ح.؛.اع٢دادا»كئدتا٠وداواح١سجماال'،ط<.الئ الص

,,٤١٦>)
G3 المعدات المعدات، S)؛

 ٠ خطا وهذا الميم« )بفتح للعمل الالزمة )المعدات( الفنيون جهز يقال:

 اسم والمعدات: الميم( )بضم للعمل الالزمة )المعدات( الفنيون جهز يقال: أن والصواب

 من المزيد من يبنى المفعول واسم وأحضر. هيا بمعنى: أعد( الفعل من مفعول

اآلخر قبل ما وفتح مضمومة، »ميما، المضارعة حرف بإبدال المضارع،

(<٤١٧»

so ،تعداد تعداد G3

 )بكسر األردن في السكان )يتعداد( العامة اإلحصاءات دائرة قامت يقال:

 هو: والثعداد التاء(، )بفتح السكان )بتعداد( يقال: أن والصواب خطأ، وهذا التاء(

)محدثة(. كلمة وهي معيفة فترات في السمكان إحصاء او ،العد

«٤١٨»
so ،لآلع معدم معدم

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدال( )بضتح فقير)معدم( فالن يقال:

 ذلك من ،وذهابه الشيء فقدان على يدل أصل وعدم: الدال( )بكسر فقير)معدم(

 على جمعه ويجوز له. مال ال الذي والعديم: فقده إذا الشيء: فالن وعرم العدم

العدم: في ثابت بن حسان فال عدم. ذا صار الرجل: وأعدم العدماء

النعيم عليه غطى وجهل ل الما عدم أضاعه حلم رب

«٤١٩,ا
SO ،عدن عدن G5

 )عذن( جنة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الداله )بفتح )عدن( جنة يقال:
 عدن: أما السالم. عليه آدم فيه تعالى الله وضع الذي الموضع وعذن: الدال« )بتسكين

اليمن. في العرب بالد فى مكان اسم فهي )بالغتح(

٢٤٨ص ٤ج ابنفارس، ،اللغة (معجممقاييس١ )

£3



((٤٢٠»»

oمعدن معدن، ؟ G8

 والصواب ،خطا وهذا الدال )بفتح الذهب )معدن( عن الخبراء ينقب يقال:

 على يطلق اسم والمعدن: الدال( )بكسر الذهب )معدن( عن الخبراء ينقب يقال: أن

األرض. باطن في توجد التي العضوية غير المركبات

((٤٢١))

so ،لالج عيري عدي
 وهذا الدال( وفتح العين )بضم )عدي( و خالد ولدان: الرجل لهذا يقال:

 وكسر العين )بفتح )عدي( و خالد ولدان: الرجل لهذا يقال: أن والصواب ،خطا

للقتال. يغدون القوم جماعة عذبي( و )عدوي إليها والنسبة قبيلة، اسم وعدي: 0الدال

((٤٢٢))

العداةمي اعالعداة،

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بكسر )العداة( هاجمفا يقال:

المذكروالمونث. فيه ويستوي )عدو( جمع والعداة: العين( )بضم )العداة( هاجمنا

((٤٢٣))

So ،عذب عذب G3

 يقال: أن والصواب خطأ، وهذا )بكسرالذال( )عذيا( الماء شرينا يقال:
الذال. )بتسكين )عذبا( الماء شرينا

((٤٢٤))

So ،يعنرمام يعنر

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الذال( )بضم صديقه فالن )يغذر( يقال:
يفعل فعل باب من عذر فالفعل ، الذال( )بكسر صديقه فالن )يعذر(

((٤٢٥))

المتعذر،المتعذرجح2
أن والصواب ،خطا وهذا الذال )بضتح ئقدم حصول اآلن )المتعذر( من يقال:

R



نم^ر فيةوالتقولةالشاحدسئرالئحويةوا ٠أخطأل1معجم

 من الفاعل اسم فالمتعذر: ، الذال( )بكسر تقدم حصول اآلن )المتعذر( من يقال:

وتعسر. شق تعذر:

((٤٢٦»

(R ،األعرابي اإلعرابي G5

 خطا، ومذا )بكسرالمزة(، )اإلعرابي(كذا يقال:قاللنا

 من الجاهل الهمزة(، )بفتح كذا )األعرابي( لنا يقال:قال أن والصواب

 والنسبة أعرابي منهم والواحد خاصة، البادية سكان هم واألعراب العرب،

أيضًا إليهماعرابي

«٤٢٧»

هن عرار عرار، )ئة

 أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بضتح عرار الظليم ٠ النعام لصوت يقال

العامري: رييعة بن لبيد قال العين( )بكسر عرار :له يقال
حالل احياء بعد وعزمًا عرارًا إال اهلها تحمل

 األنشى صوت والزمار: األنشى، أراد إذا الذكر صوت العرار: أبوعمرو: قال

:لبيد وانشد الذكر، أرادت إذا
المثقب) زمارًاكاليراع يجيب عراراالبقفرة ماتشاتسمع متى

 الشاعر استعار وقد عرارة. الواحدة ،الرائحة طيب فنبات العرار: أما

 هيئته ،واألسدي عمرو بن عرار الشاعر نظيره من عرار اسم التل وهبي مصطفى
الناس مذكرًا له لقبًا كرامة، وحساسية نفس وجموع جسمه، ووهن

(: األنوف األسدي قالعرار

فقدظلم بالهوان عرارلعمري يرد ومن عراربالهوان أرادت

.٣٦ص ٤ج فارس اين ٠ اللغة مقاييس معحم (١)
٠٢١٩ ص وترجمة شرحًا ،الشائعة اللغوية األخطاء معجم ينظر: (٢)

EJ
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٤٢٨,١>،

G3 العزصة العرصة، ؛0

 والصواب ،خطا وهذا والراء( العين )بفتح عرصة البيت: امام للساحة يقال

الراء(. )بتسكين عزصة يقال: أن

٠٤٢٩,١>

G3 عزض عزض، £0

 وهذا الراء( وتسكين العين )بفتح البحر )عزض( فى السفينة غرقت يقال:

 وتسكين العين )بضم البحر )عزض( فى السفينة غرقت يقال: أن والصواب ،خطا

الوسط فالعزض: الراء(

لبيد: قال الفهر وعرض المال، وعرض الحائط، عرض يقال:
قالمها متجاورًا مسجوره وصدعا السري عزض فتوسط

 عريض فهو ، عزضًا يعرض الشيء عرض نقول: الطول خالف والعرض:

جرير: أنشد عراضة. عرض :زيد أبو وقال
( وطولها) ليلى ابن اخالق عراضة عزهم المكارم إذاابتدرالقوم

(( ٤٣٠»

G3 مغرض معرض، ۶50

 أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بفتح للكتاب )معرضا( فالن أسس يقال:

الراء(. )بكسر للكتاب )مغرضا( فالن أسس يقال:

 حق تعالى: قال الحدث، زمان على للداللة الفعل من يوخذ ما الزمان: اسم

 الغروب محان فالمغرب: (٨٦ ]الكهف: 6عمتة عين فى وبهاالذئب٠لثم-ر٢جعمثرب١اد

تعالى: قال الحدوث مكان على للداللة الفعل من يؤخذ ما فهو المكان: اسم أما

.٢٢٤ ص للتبريزي السبع القصائد شرح (١)

٢٧٥ -٢٧٣ص ٤ج فارس ابن ،اللغة مقابيس معجم (٢)

EJ



 ا ع1|شويةو|لمكرفيةو|لتغوية|لشائ٠خطا٠;لجم|ال م٠====== ج■ ■ = '

 بصسر ٠ مفعل وزن و طلوعما مكان أي [٩ ’ الكمف: ه مطلعآكشتي حقتإذابلغ ف

 مجلس، مثل: العين المكسور الصحيح، يفعل من الماخوذ المجرد الثالثي - العين

 »فالن المثل: يقالفي مصيض.نقول:عرضيعرضمعرض. معرض، مغرب، محبس،
أصل. له يعرف ال أي: عسله« مضرب له يعرف ما

((٤٣١))

GS العروض العروض، ۶زء

 ،خطا وهذا العينه )بضم والقافية )العروض( علم قولم: الناس بعض يرد

 صحيح به يعرف علم فالعروض: العين( )بفتح والقافية )العروض( علم يقال؛ أن والصواب

: ( التغلبيا شهاب بن األخنس أنشد عزض. فجمع العروض: اما فاسده من الشعر

 وجانب إليهايلجؤون عروض معدعمارة من أناس لكل

((٤٣٢))

G3 عرفان عرفان، £50

 أن والصواب ،خطا وهذا العين )بضم بالجميل )عرفانا( صديقنا زرنا يقال:

عرف. الفعل مصادر أحد والعرفان: العين( )بكسر بالجميل )عرفانا( صديقنا زرنا يقال:

ا( ٤٣٣))

هدة عرقوب عرقوب، ة0

 أن والصواب خطا، وهذا العين( )بفتح )عرقوب( مواعيدهمواعيد يقال:

 به المثل يضرب جاهلي رجل وعرقوب: العينه )بضم )عرقوب( مواعيد مواعيده يقال:
المواعيد. خنف فى

((٤٣٤))

G3 »عريان« عريان«، »عريان، وتة

 ،خطا وهذا كسرها( او العين )بفتح عريان أو عريان الطغل يقال:

العين(. )بضم عريان الطفل يقال: أن والصواب

٠٣٥٦ ص ،المفضليات (١)



بمنمز ق1١1ج.ب.1 والقفوية والمئرفية |لىودة األخطا: جم٠م

((٤٣٥»

G8 عسر« »عسر، عسر، وتتع

 والصواب خطا، وهذا ،0السين )بفتح العمل بهذا القيام علينا )عسر( يقال:

 وعسر: كسرها( أو السين )بضم عسير أو العمل بمذا القيام علينا )عسر( يقال: أن
صعبواشتد.

((٤٣٦»»

G3 معزل معزل، وئع

 أن والصواب ،خطا وهذا الزاي( )بفتح المسالة هذه عن )بمعزل( انا يقال: يقال:

 لها بجانب أنا التركيب: هذا ومعنى الزاي( )بكسر المسالة هذه عن )بمعزل( أنا يقال:

٠[٤٢رد:٠] < معنا آركب قالتعالى:ونادىثوحآبنه.وكابفيمعزليبف

((٤٣٧»

So ،03 عشرة عشنرة

 والصواب خطا، وهذا الشين( )بتسكين جنود )عشنرة( الخندق فى يقال:

 فيه تسكن ال عشرة العدد ألن الشين )بفتح جفود )عشرة( الخندق فى يقال: أن

 فسكون امراة. عشرة اربع البيت فى :قولنا مثل المركبة األعداد مع إال الشين

 6 ملةعشرةكا >تلك تعالى: قال مونثًا المعدود يكون عندما يكون الشين

 منهآثنتاعثرة الحجرفآنقجرت »فقنناآضربببعصاك تعالى: وقال ، [١٩٦ ]البقرة:

[.٦٠ ]البزة: ه ب

((٤٣٨»

G5 عشرون عشرون، زوئ

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العين« )بضم طالبًا )عشرون( نجح يقال:

 صليوة عثرون ئب يكن هإن قالتعالى: العينه )بكسر طالبًا )عشرون« نجح

[.٦]األذغل،:ه 4 يائي تبغ!



جماألخطا»الئجويةوالصرفزةواشويه~الشائله~٠<ت

((٤٣٩»

GS العشاء العشاء، لتة

 أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بكسر )عشاءه( فالن أكل يقال:

 اما اليوم في الثالثة الوجبة العشاء: ألن 0العين )بغتح )عشاءه( فالن قاول يقال:

 < عشآءيبكوب هم أبا وجآءو تعالى: قال للصالة المغرب يعد الوقت فمو العشاء

.٦]يوصف-

05 يعصر يعصر، زتج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الصاد( )بضم البرتقال )يعصر( فالن يقال:

 تعالى: قال يفعل فعل باب من عصر فالفعل الصاد( )بكسر البرقال )يعصر( فالن
 آكاس يغاث »فيه تعالى: وقال ٠،٣٦]لوسف: < أحدهمآإنأربفحأغصرخمر قال
[.٤٩]يلسف: 4يعصرون وفيه

«٤٤١ >ل

٢لد العصفور العصفور، زتج

 يقال؟ أن الصواب و خطا، وهذا العين( )بفتح الغصن فوق )العصفور( يقال:
 هو وإنما ،زائدة فيه والعين ذكر العصغور: ،العين )بضم الغصن فوق )العصفور(
 وتشبيه، استدارة فكله هذا بعد كان وما صوته، في يصفر الذي الصفير

 قال الدماغ، من قطعة والعصفور: الفرس، غرة من السائل الشمراخ والعصفور:
الشاعر:

أوعصفوره الراس فرخ أم عن سريره عن المام خبريزيل

«٤٤٢>)

03 عصى معصيي، لتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الصاد( )بكسر قائده امر فالن )عصيي( يقال:
رمى. باب من فعصى الصاد( )بفتح قائده أمر فالن )عصى( يقال:

R



الشادعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم

G3 العصيان العصيان،

 أن والصواب خطا، وهذا العين( )بضم المدني )العصيان( الشعب أعلن يقال:

 عدم و الطاعة ترك والعصيان: العين( )بكسر المدني )العصيان( الشعب اعلن :يقال

[.٧اللخخرات: < واليصيان هوكرهإتكآلكقروالفسوق تعالى: قال ،االنقياد

((٤٤٤)>

Q5 عصي عصي، لتج

 عصي يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا العينه )بضم عصيي :عصا جمع فى يقال:

٠[٦٦]طه: < تعن أهًا يخرهم ين إيه يخيل وعصيهم لكم جا فإذا تعالى: قال العينه )بصسر

Q3 عضادتا عضادتا، ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا العين( )بفتح البابي )عضادتا( يقال:

 على والمثبان المنصويتان الخشبتان الباب: وعضادتا العين( )بكسر الباب )عضادتا(

الحائط. جانبي

(,٠٤٤٦)

GS عطارد عطارد، زئة

 ،خطا وهذا العينه )بفتح الشمسية المجموعة كواكب من )عطارد( يقال:

 وعطارد: العين(، )بضم الشمسية المجموعة كواكب من )عطارد( يقال: أن والصواب

وعطارد. عطارد فقول: الصرف، من ومنعه صرفه ويجوز التسعة، النجوم احد

((٤٤٧)>

عفن عفن، £0

 )عفن( يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفاء( )بتشديد اللحم )عفن يقال:
 ئدوة من فسد تعفن: ومعنى اللحم تعضن نقول: أن ويمكن الفاء( )بكسر اللحم

فسد حتى والتغير الضساد ألسباب عرضه يعني: متعد فعل )عفن« أما إصابته،
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((٤٤٨»
SO ،عقد عقد GJ

 وهذا والقاف« العين )بضم الذهب من )عقدا( زوجته إلى فالن اهدى يقال:

 القاف(، وتسكين العين )بكسر الذهب من )عقدا( يقال: أن والصواب ،خطا

 بين اتفاق بمعنى: تصبح )عقد( العين بفتح الكلمة ضبط وعند القالدة :والعقد
عليه. اتفقا ما تفيذ منهما كل بمقتضاه يلتزم طرفين

<(٤٤٩،>

هدر( عقبان عقبان، وتة

 أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بضم مفترسة جارحة طيور )العقبان( يقال:
 :عقاب:طائرمن ومفردها العين( )بكسر مفترسة )العقبان(طيورجارحة يقال:

الطير. كواسر
((٤ ٥ ٠»

G3العقار العقار، وتة

 باع يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا العين( )بكسر )اليقار( فالن باع يقال:

بيت. أو أرض من الثابت الملك والعقار: العين( )بفتح )العقار( فالن

((٤٥١»
العثار^( التعار، وتع

 أن والصواب ،خط وهذا ، القاف« )بتخفيف )العقار( المريض يساول يقال:
الدواء من نوع والعقار: ، القاف« )بتضعيف )العقار( المريض يحاول يقال:

«٤ ه ٢»»

الع العالقة العالقة، وتع

 والصواب ،خطا وهذا العين( )بكسر وثيقة فالن وبين بيني )العالقة( يقال:

 االرتباط، ،الصداقة والعالقة: العين( )بفتح وثيقة فالن وبين بيني )العالقة( يقال: أن

 العالقة أما والكناية المجاز في المراد والمعنى األصلي المعنى بين والمناسبة الحب
الثمر، من باألشجار تعلق وما ونحوها القدر به ئعلق فمي )بالكسر(

EJ



((٤٥٣»

(K ،العلماني العلماني G3

 ،خطا وهذا ،العينه )بكسر حياته في )العلماني( النظام فالن يطبق يقال:

 والعلماني العين(، )بفتح حياته في )العلماني( النظام فالن يطبق يقال: أن والصواب

 إدراك المعرفة ويعني: العلم، إلى فنسبة العلماني أما والكمنوني. الديني خالف

بحقيقته. الشيء

« ٤ ه ٤»,
G5 عالنية عالنية، ؟0

 ،خط وهذا الياء( )بتضعيف و)عالنية( سرًا األمر هذا فالن يفعل يقال:

 والعالنية: الياء( )بتخفيف و)عالنية( األمرسرًا هذا فالن يفعل يقال: أن والصواب

وانتشر. وشاع ظهر أي خفي. خالف علن: الفعل مصدر السر، خالف

((٤٥٥»)
م8 عالوة عالوة، 2د

 :يقال أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بفتح طرده ذلك على عالوة( و ،شتمه يقال:

عليه. زاد ما ، شيء كل من :والعالوة 0العين )بكسر طرده ذلك على و)عالوة( ،شتمه

((٤٥٦»)
GS علية عنية،

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العين(، )بضم القوم )علية( من فالن يقال:

أشرافهم. القوم: وعلية العين( )بكسر القوم )علية( من فالن

«٤ه٧»
GS عمد عمد، ؟0

 أن والصواب خطا، وهذا الخير)بكسرالميم(، )عيد(فالنفعل يقال:

يفعل فعل باب من وعمد ، الميم( )بفتح الخير فعل فالن )عمد( يقال:

£3



ككمجمالخكئحقجفيتمكنتخحته
,(٤٥٨>)

C«عمر عمر، لتو

 ،خطا وهذا مشددة( الميم وفتح العين )بفتح طويالً فالن )عمر( يقال:

 بناء يجب مشددة(، الميم وكسر العين )بضم طويالً فالن )عمر( يقال: ان والصواب

 والله يعمر هو وإنما الحياة( فى عمره يطيل )ال يعمر ال اإلنسان ألن للمجهول الفعل

 وما :تعالى قال معمر عمرعلى الفعل من المفعول سم ا ويشتق يعمره هوالذي تعالى

[١١.٠يقئلبنءئرهدإالفكيع<لفاطر٦هـنئتتكئ ئكتز

((٤٥٩»

08 عمر عمر، وتة

 يقال: ان والصواب ،خطا وهذا الميم( )بتضعيف رائعًا منزالً فالن )عمر( يقال:

 قالتعالى: آهالً البيت جعل عمر: اما بنى وعمر: الميم( )بتخفيف رائعًا منزالً فالن )عمر(
 قال الفعليغمر، ومضارع 1٩ الروم: 6وعمروهًا منهمقرةوأثارواآألرض أشد كاثوًا

٠[١ ٨وآيومآألخرهرالتوبة وألله أمبح من اللو مسجد يعمر فإنما تعالى:
»٤٦٠>)

ال( عمر طمر، وتة

 ،خطا وهذا الميم( )بتسكين بإنجازاتها الشعوب )عمر( يقاس يقال:
 الذي األجل والعمر: الميم( )بضم بإنجازاتها الشعوب )عمر( يقاس يقال: أن والصواب

 أفال قبييي تن عمر لثتفيكم فقت تعالى: إلىموتهقال اإلنسان الله اجله
٠[١ ٦سنس: < تعقلوب

((٤٦١»
08 عمارة عمارة، وتة

 أن والصواب خطا، وهذا العين(، )بكسر جليلة صحابية )عمارة( ام يقال:

العين(. )بضم جليلة صحابية )عمارة( أم يقال:

EJ



Iالشائعة واللغوية النحويةوالصرفية األخطاء معجم
((٤٦٢))

G3 عمل عمل، ؟0

 والصواب وهذاخطا، الميم( )بفتح اإلنشاءات فى فالن )عمل( يقال:

 باب من عمل الفعل ألن الميم( )بكسر اإلنشاءات فى فالن )عمل( يقال: أن
يفعل. فعل

«٤٦٣>ا

هن العيمامة العمامة، زتة

 لبس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العين )بفتح )العمامة( فالن لبس يقال:

الرمة: ذو قال العمامة. البسه عممه: يقال: العين( )بكسر )العمامة( فالن

بالزبدالجعدالخراطيم واعتم اخشتها ترمي تنجوإذاجعلت

الرياحي: وثيل بن سحيم وقال
تعرفوني العمامة اضع متى الثنايا وطالع جال ابن انا

العرب«. تيجان •العمائم يقال: العمائم على العمامة وتجمع

<(٤٦٤)>

G5 عنان عنان، ؟0

 ،خطا وهذا العين( )بكسر السماء )ءنان« المعركة غبار بلغ يقال:

 والكلمة عنان. في العين« )بفتح السماء )عنان( المعركة غبار بلغ يقال: أن والصواب

 ظبي لنا عن يعال: الحبس على يدل أنه كما وعرض ظهر أي عن: الفعل من ماخوذة

 إذا منها لك عن ما السماء: عنان الخليل: قال لك عن ما فالعنان وعرض لنا ظهر أي

الشماخ: نظرتإليها،قال

األماعز بين الشعر عنان فى جزت بعدما القيظ بيضة فى ظماها طوى

وانشد: والمعاندة، المعارضة وهي المعانة، العفان، الفراء: قال

أضرعا يكوئن من الشمال عنان بيننا الحرب رحى دارت إن ستعلم

a



مر لعالمةوانفويةا والسرفية الشعوية األخطام ممجم كك

((٤٦٥»
G3 عنين عتين،

 ،خط وهذا النون( وتضعيف العين )بكسر مجيد شاعر )عتين( ابن يقال:

 عنين وابن النون(، وتخفيف العين )بضم مجيد شاعر )عنين( ابن يقال: أن والصواب

الله. نصر بن محمد الدمشقي: الشاعر

ا«٤٦٦))

GS عتوة عنوة، £50

 أن والصواب ، خطًا وهذا العين( )بضم )عثوة( فلسطين الصهاينة اخذ يقال:

 الطاعة. أو والعسر القهر والعنوة: 0العين )بفتح )عنوة( فلسطين الصهاينة أخذ يقال؛
القطامي: قال

( تصدق لم قواعدهاالتي من لى عنوة بحاجتناوريت وتات

,(٠٤٦٧,

(8عهد عهد،2

 أن والصواب ،خطا وهذا الهاء( )بفتح األمر جاره إلى فالن )عهد( يقال:
 تعالى: قال يفعل. فعل باب من فعهد لهاء( )بكسر األمر جاره إلى فالن )عهد( يقال:

 ادم يبف آغهذإككم وؤ [.١٣٤ ]األعراف: 4 يماعهدعندك كاربك آذع ينموسى
٠[٦ * ]يس: 4 اشيطن التعبدوا أن

(,٠٠٤٦٨

الئ العوض العوض، لتة

 قبل يقال: ان والصواب وهذاخطا، لعين، )بفتحا )العوض فالن يقال:قبل

 الشيء بدل على يدل احدهما اصالن: عوض وإنما .0العين )بكسر )العوض( فالن
 عؤضًا يعوض عاض الخليل: قال العوض من والفعل فالعوض الزمان، على واآلخر

واعتاضني نقول:عوضتهمنهبتهخيرًا التعويض، والمستعمل العوض واالسم وعياضًا،

.٢"ص ٤فارسج ابن I اللغة مقاييس (١)



معجماألخطاعثحيوترفيقواويقالخانعقة7
روبة: قال العوض سالني اذا واستعاضني: والصلة جاءطالبًاالعوض إذا فالن:

باإلقراض القرض يجزي والله المعتاض ومزغب الفتى نعم

(,٤٦٩),

G5 العوام العوام، ؟0

 أن والصواب خطا، وهذا الميم(، )بتخفيف )العوام( يفكر هكذا يقال:
 خالف العامة: كلمة جمع والعوام: الميم( )بتضعيف )العوام( يفكر هكذا يقال:

 من جريه. فى السابح الفرس أو الميم( )بتخفيف الماهر السباح فهو العوام: أما الخاصة.

فيه. سبح الماء: في عام
((٤٧٠))

GS عمالق عمالق،2

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بضم األدب فى )عمالق( فالن يقال:

 جنسه يفوق الذي او المبرز، الفائق والعمالق: العينه )بكسر األدب فى )عمالق( فالن
والضخامة. الطول في

(,٤٧١))

GS عمران عمران، ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا العين(، )بضم )عمران( يدعى صديقي يقال:

 قالتعالى:إنآشآضطننءادمرفرحاوءال العين، )بكسر )عمران( صديقييدعى

[.٢٢يجأللءران: إبرهيموءالعنرنعاللعلمين

البنيان. فهو بالضم العمران اما

((٤٧٢))

G8 العنجهية العنجهية، ؟0

 ،خطا وهذا والجيم( العين )بفتح الغربية )العثجهية( المجتمعون انتقد يقال:
 والجيم( العين )بضم الغريية )العنجهية( المجتمعون انتقد يقال: أن والصواب
والجفاء. الكبروالعظمة والعنجهية:

EJ



الشادعة لتحويةوالصرفيةواللغويةا األخطاء معجم

ا<٤٧٣)>
الفهرهن العهر، زتة

 أن والصواب خطا، وهذا العين( )بضم السياسي؟ )العمر( هذا ما يقال:

 ٠ المعنى وهذا الفجور أي عهرًا وعهر: العين )بغتح السياسي؟ )العهر( هذا ما يقال:

مجازي. - السياسي العهر

«٤٧٤»

لالج المعوذتين المعوذتين، وتج
 أن والصواب خطا، وهذا المشددة( الواو )بضتح )المعوذتين( فالن قرا يقال:

والفلق. الناس سورتا والمعوذتان: المشددة( الواو )بكسر )المعوذتين( فالن قرا يقال:

((٤٧٥»

نالج عيان عيان، وتج

 أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بفتح الحادث، على )عيان( شاهد فالن كان يقال:

بعينه. الحادث العينهأيرأى )بكسر الحادث، )عيان(على شاهد فالن دكان يقال:

«< ٤٧٦))
G3 المتعين المتعين، وعج

 المشدودة( الياء )بفتح السالم إلى التوجه عليهم )المتعين( من أصبح يقال:

المشدودة(. الياء )بكسر )المتعين( من أصبح يقال: ان والصواب ،خطا وهذا

,,٤٧٧))
لالج عين عين، وتج

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، المشدودة(، الياء )بكسر يقال:سقاءعين

 الجديد وليس ، السقاء كعيون به عيرت الذي العين: المشدودة( الياء )بفتح عين سقاء

الطرماح: بيت في القوم عرف كما

الروايابالمالالمتباطن وجف وعين بال منهاكل واخضل



خ-خئئخمئتث/ت
 ذات الجديدة القرية تكون وقد عيون. به الذي والعين: بلي الذي فالبالي:

القطامي: والدليلقول الجلد، عيونلعيبفي

الصناعا وتعيناعلب بلى إذاتفرى األديم ولكن

((٤٧٨»

G5 عي عي، ۶زء

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العين( )بكسر منطقه في فالن )عي( يقال:

منه. مراده ييان يستطع فلم عنه عجز أي: العين( )بفتح مفطقه في فالن )عي(

EJ



ا والذغويةالشاذعة1خطا*الئحويدوالمئرفي٠معجماال

٠٠ **الغني
«٤٧٩أ

ام8الغبرة الغبرة، 2ا
 يقال أن والصواب ،خطا وهذا ، الباء( )بتسكين األثاث )الغبرة( علت يقال:

 فهي الغبرة أما منه. دق ما او التراب الغبار. الغبرة: الباء( )بفتح األثاث )الغبرة( علت

الغبار. لطخ

((٤٨٠)

GS الغبطة الغبطة، زكة

 أن والصواب ،خطا وهذا الغين( )بضم والسعادة )بالغبطة( فالن شعر يقال:

 المسرة، الحال، حسن والغبطة: الغين( )بكسر والسعادة )بالغبطة( فالن شعر يقال:
للبطريرك. كلقب وتطلق ،صاحبها عن تحول ال1 على النعمة تمني

(,٤٨١))

ا الغبن الغبن، 2ا
 أن والصواب ، خطًا وهذا الغين( )بضم والظلم )بالغبن( فالن شعر يقال:

 والباء( الغين )بفتح بالغبن ويقال الغين( )بضتح والظلم )بالغبن( فالن شعر يقال:

والخداع. الوكس والغبن:

((٤٨٢»

غرارنآلع غرار، ؟0

 ،خطا وهذا الغين( )بفتح واحد )غرار( على أوالدها فالنة ولدت يقال:

 والغرار: ، الغين( )بكسر واحد )غرار( على أوالدها فالنة ولدت يقال: أن والصواب

 جاءت أي: واحد غرار على أوالدها فالنة ولدت ويقال: السهام، عليه تطبع الذي المثال
حد له شيء وكل حده، السيض: غرار ويقال: واحد مثال على واحد بعد واحدًا بهم

ل١٢٢|



تجشثخثحبيتث^ثىكضئشيث1ب^ص٢
 ،لينما نقص إذا تغارغرارًا، الناقة غارت يقال: النقصان، والغرار: غرار، فحده

(:١لحجاج) قااللفرزدقيرثي النوم، قلة والغرار،

غرار فنومهن العيون ترك هالك ثعيف من الرزية إن

السن. حداثة فمي )بالفتح(: الغرارة اما

((٤٨٣»

GS غرة غرة، ؟0

 يقال:أتاني ان والصواب ،خطا وهذا الغين« )بفتح )غرة( على اتاني يقال:

 أي غر: الفعل من غرر وجمعها اليقظة في الغفلة والغرة: الغينه )بكسر )غرة( على

اراد. ما ونال غرة اصاب

((٤٨٤»

الغريال،الغريالح2ص

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغين( )بضم )بالغربال( الحنطة نخل يقال:

به. ينخل ما والغربال: الغين( )بكسر )بالغربال( الحفطة نخل

((٤٨٥»

الغريان،الغيريانم2ا

 نعقت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغين( )بضم الغربان نعقت يقال:

 به يتشاءمون العرب كان طير جفس غراب(: )جمع والغربان الغين( )بكسر ن الغريا

 والبعد السواد في المثل به ويضرب البين، غراب فيقولون الرحيل، قبل نعق إذا

[.٣١]العة: ه ًاكونمثلهذاًالغلي أن أعجزت يويلت قال قالتعالى: والحذر،

((٤٨٦»

(R ،مغريي مغربي GS

 أن والصواب ،خطا وهذا الراء( وفتح الميم )بضم مغريي رجل هذا يقال:

غروب مكان المغرب على نسبة الراء( وكسر الميم )بفتح مغريي رجل هذا يقال؟

.٣٨٠،٣٨١،ص٤(مقاييساللغة،ابنفارس،ج١)



ا ممجماألخطاءالشحويةوالسترفيةوالنفويةلشاسمة عؤ ------- — ح -*

 المغربيفيغربي بالد أقصى الواقعفي الجزء اليومي المغرب ويالد أووقته الشمس

الجزائر.

((٤٨٧»»

R3 ،قرى قرق G3
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الراء( )بفتح البحر فى فالن )غرق« يقال:

يفعل فعل باب من الراء( )بكسر البحر في فالن )غرق(

«٤٨٨،،

الغيزالن لغزالن، ا2ا
 أن والصواب ،خطا وهذا الغين )بضم )كالغزالن« فالن يركض يقال:

 ولد غزال: كلمة جمع وغزالن: الغينه )بكسر )كالغزالن( فالن يركض يقال:
الظبية.

((٤٨٩»

so ،غسل غسنل GS

 ،خط وهذا الغينه )بضم )غسل وغيرها الجناية من لالغتسال يقال:

 أصل وغسل: الغين(، )بفتح )غسل( وغيرها الجناية من لالغتسال يقال: ان والصواب
 والغسل االسم والغسل: غسال، الشيء غسلت يقال: وتتقيته، الشيء تطهير على يدل

الماء. هو

الغشم الغش،2ا
 ال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغين( بضم ) )بالغش( تتعامل ال يقال:

 واستعجال الشيء في ضعف على يدل أصل غش: الغين(، )بكسر )بالغش( تعامل

النصيحة. تمحض ال الغش ويقولون: الغش. ذلك فمن فيه
 غشًا، غشه يقال: قليالً أي: غشاشًا إال نام وما قليل، غشاش: شرب ال

خدعه. اى ،اضمروزينلصغيرالمصلحة ما اظهرلهخالف وغشش:



تيياشااثتتقياسسنفظوانيتالشسمفمج
((٤٩١»»

G3 غص غص، وعة

 والصواب ،خطا وهذا الغين« )بضم بالناس المسافرين قاعة )غصت« يقال:

 ،وامتأل ضاق بهم: وغص الغين« )بفتح بالناس المسافرين قاعة )غصت( يقال: أن
الشاعر: قال والشراب، بالطعام اإلنسان يغص وقد يغص غص

بالماءالفرات احاداغص قبال وقدحنت الشراب لي فساغ

 < أيما رعذاب غصة ذا وطعاما ;لى تعا قال غصة من المأخوذ واالسم

لفظه. أو ابتالعه آكله يستطيع ال الطعام وهذا ، [١ ٣]المزمل:

((٤٩٢»
05 المغطس المغطس، ؟0

 أن والصواب خطا، وهذا لطاء(، )بفتح )المغطس( يقال:استحمفالنفي

 ويؤخذ الغطس مكان المغطس: ، الطاء( )بكسر )المغطس( في فالن استحم يقال:
مغاطس. على ويجمع يغطس، غطس الفعل من

((٤٩٣»
so ،05 يغيب يغلب

 أن والصواب ،خطا وهذا الالم(، )بضم الكسل فالن على يغلب يقال:

يفعل. فعل باب: من الفعل ، الالم( )بكسر الكسل فالن على يغلب يقال:

,(٤٩٤،)
G5 غلطات وعغلطات،

 والصواب ،خطا وهذا الالم )بتسكين متعددة )غلطات( فالنفي وقع يقال:

الالم(. )بفتح متعددة )غلطات( في فالن وقع يقال: أن

((٤٩٥»
SO لغالظة ا لغالظة، ا G3

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا 0الغين )بفتح )بغالظته( مشهور فالن يقال:

لج



 تمضر !شاشتلذغوية|1و|لحرقيةو4الشدوي أ»خطأل٠معجم - '"^ا/٠^ا٠٠٠ي

 ،الن أو دق أو رق خالف غلظ، الغعل مصدر الغين« )بكصر )بغالظته( مشهور فالن

وقساوة. فظاظة :غالظة فيه ورجل ،غليظ فهو

((٤٩٦»

ح الغل الغل، 2
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغين( )بضم )بالغل( قلبه ملئ فالن يقال:

 تعالى: قال ،والعداوة الكامن الحقد والغل: الغين( )بكسر )بالغل( قلبه ملى فالن

[.٤٧٠٠]الججر ه منعدتين ثئر إخوناعلى غ قن صدورهم نزعنامافى
(,٠٠٤٩٧

لالع غلواء غلواء، £0

 ،خطا وهذا الغين« )بفتح )غلوائه( من يخفض أن فالن من الناس طلب يقال:

 الغلو: ،الغين )بضم )غلوائه( من يخضض أن فالن من الناس طلب يقال: أن والصواب

ونشاطه. الشباب أول

«(٤٩٨»

لالع الغناء الغناء، وك؟

 وهذا الغين( )بكسر الغاحش )الغناء( على الفخم منزله يدل يقال:

 ، الغين( )بغتح الغاحش )الغناء( على الفخم منزله يهل يقال: أن والصواب ،خطأ
 فى شوقي احمد قال واليسار، االكتغاء والغناء: الصوت من طرب ما فالغناء:

:٠ الرسول مدح
غناء المعجزات فيهاالباغي الكبرى ربك الذكرآية

,(٠٠٤٩٩

م8الغواية ا*الغواية،

 ٠ خال وهذا ، الغين( )بكسر )الغواية( و الضالل ي: فالن انغمس يقال:

 الفعل: مصدر الغين( )بغنح )الغواية( و الضالل ه فالن لنغمس يقال: أن والصواب

وخاب ضل تعني غوي: و غوي



((٥٠٠))

(8الغي،الغي23

 أن والصواب خطا، وهذا الغينه، )بكسر )الغي( تمادىفي يقال:فالن
 خالف والغي الفعلغوى، والغيمن الغين(، )بفتح )الغي( يقال:فالنتمادىفي

 تعالى: قال غيًا، يغوي غرى يقال: الشي فساد وكذك األمر، واإلظالم الرشد

[.١1٦ألءراف:١صةه] آلتئجدو؛ ذقي1>ؤدنيرتًاتكال

,(٥٠١,)

G3 الغيبة الغيبة، زتج

 ،خطا وهذا الغين( )بفتح والنميمة )الغيبة( مجالس في فالن يجلس يقال:

الغين(. )بكسر والنميمة )الغيبة( مجالس في فالن يجلس يقال: أن والصواب

 يعلمه ال مما غاب ما الغيب: العيون، عن الشيء تستر على يدل اصل غيب:
 بلده، عن الرجل وغاب وغيبًا، وغيويًا غيبة تغيب الشمس غابت ويقال: الله إال

 من هبطة أي: ،وغيابة غيبة في ووقعنا ،بعلها غاب إذا ،مغيبة فهي المرأة وأغابت

 والغابة: [،١ ’(دايوسف: يىءثبًالئت٩>ذألعز قالتعالى: األرضيغابفيها،

 من الناس في الوقيعة والغيبة: ،فيها يغاب ألنه وسميت وغاب، غابات والجمع األجمة
العجاج)'(؛ قال هذا؛ألنهاالتقاإلالفيغيبة،

األكفغابها باسدغابفي تردهالفعلالكالبها

كعابها سلب وشح غاب

((٥٠٢))

G3 الغيرة الغيرة، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا ، الغين( )بكسر دينه على )بالغيرة( المسلم يشعر يقال:

 أنف: مصدرواسممنغاروالمعنى: الغين(، )بفتح دبنه على )بالثيرة( يقال:يشعرالمسلم

والنخوة. الرية، أو المسيرة )بالكسر(: والغيرة الغير، شركة وكره الحمية، من

.٤٥٢ ص العجاج ديوان (١)



2 انشانعة للغويه وا صترفية و| شوية I ٠ خطإ٠ال I معجم

٠٠ سد ٠٠

((٥٠٣»)

G5 فتحة فتحة، وتة

 يقال أن والصواب خطا، وهذا الفاء( )بغتح الجدار فى )فتحة( وجدنا يعال:

 الضتحة: أما شلمة أو ثغرة أو فرجة أيضًا ويقال الفاء( )بضم الجدار فى )فتحة( وجدنا

اإلعراب. في النصب عالمة والفتحة فتح، الفعل فمصدر

((٥٠٤»

هدج المفتاح المفتاح، وتة
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بضم )بالمضتاح الباب فالن فتح يقال

ونحوها. األبواب فتح آلة المفتاح: الميم( )بكسر )بالمفتاح( الباب فالن فتح

((٥٠٥)

النجل الفيجل، وتج

 أن والصواب ،خطا وهذا الفاء( )بكسر التراب تحت )الفجل( ينبت يقال:
 وكل واسترخى، غلظ الشيء: فجل الفاء(، )بضم التراب تحت )الفجل( ينبت يقال:

فجلة. جمع الفجل أو الفجل (١فجلته) فقد شيء

 أبيض، أو أحمر وقشر أبيض لحم وله أرومته، يوكل الذي النبت الفجل:

فصيح. بعريي ليس الفجل دريد ابن يقول واليرقان، المفاصل لوجع جيد عريض وورقه

.ه(<٦)>

مستفحل مستفحل، وتة
 أن والصواب ،خطأ وهذا ، الحاء( )بفتح )مستفحل« داء فالن لدى يقال:

 الفعل من اسمفاعل مستفحل: الحاء(، )بكسر )مستفحل( لدىفالنداء يقال:

تفاقم. أي استفحل

.٤٧٦ ص ٤ح فارس، ابن اللغة، مقاييس (١)

١٢٩٠//



<,٥,٧»
الفخارو الفخار،2

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الفاع( )بضم )الفخار( من آنية صنعنا يقال:

 والفاخوري: صانعه والفاخور: الخزف والغخار: الفاء« )بفتح )الفخار( من آنية صنعنا

 اهل يسميه الرياحين من ضرب وقيل: الريح، طيب نبت والفاخور: الفخار بائع

 خلقح تعالى: قال السبات، يقطع أنه أطباوهم ويزعم الشيوخ، ريحان البصرة

المتقبي: وقال ٠[١ ٤صلصلكالفخارهالرحمن: من آإلنكن

صلصال من الرجال دوطين العنبرالور من طينه رجل

الحمرة. الى لونه يضرب الذي والعنبرالورد: اليابس، الطين الصلصال:
 الصلصال، فهو يابسًا حرًا كان إذا الطين: أسماء تفصيل في الثعالبي وقال

 غيره فإذا الالزب، فهو الصقًا عليكًا صان فإذا الفخار، فهو مطبوخًا كان فإذا

<. األريعة«) األسماء بمذه القرآن نطق وقد ، الحمًا فمو وأفسده الماء

الفرار«( *الفرار،

 الذ يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفاء( )بفتح )بالفرار( فالن الذ يقال:
 االنىشاف والفرار: هرب ومفرًا: وفرارًا فرًا فر: الفاء(، )بسر )بالفرار( فالن

 »يثول ]األبراب:""[، >إنييبآلداليإحليح قالصالى: يفرإليه، لذي الموضع والمفر:

[.١٠]اسة:٠ئئقأل١ًا،

«(٥٠٩»
so ،03 فراسة فراسة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفاء( )بفتح المومن، )فراسة( »اتقوا يقال:

من األمور بواطن تعرف في المهارة والفراسة: الفاء( )بكسر المومن« )فراسة( »اتقوا

١٨٧ الثعالبيص اللغة، (فقه١)

EJ
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الخيل. ركوب فى المهارة فتعتي: الفراسة أما ظواهرها

: ( الجهني) العزى عبد بن الشارق عبد قال

لدين فلمئغدربفارسهم منهمعشاء ودسوافارسا

،:”اعتبي ونال

لفرسا , تكرم حتى الضيف تكرم لن تلوصاحبها عندي لضيف I مطية

((٥١٠)

المفرغة المفرغة،2

 خطا، وهذا المفتوحة(، الراء )بتشديد )مفرغة( حلقة في فالن يدور يقال:

 يطلق ما وهو ، التضعيف( )بتخفيف )مفرغة( حلقة في فالن يدور يقال أن والصواب

التيالقطعفيها. المتصلة الحلقة على

«٥١١)ر

G8 الغراق العراق، هو
 إن يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفاء( صعب)بضم )الفراق( إن يقال

 فلقه البحر: وفرق فصل، بينهما: وفرقانا فرقًا فرق الفاء(، )بكسر صعب )الفراق(

 هدا تعالى! وقال ، [٦٣صرام١نزقجدألئلذدآلتدمده] ئكاذككل وهالقلق تعالى: قال

 ألنها إنمايكون حماه، من المحموم إفراق ويقال: [،٧٨]الكهف: فراقييفىورنيك«

 [،٢٨]الةيدة: 4ونلنأنهآلناق قالتعالى: بموت ولدها فارقها اذا مفرق: وفاقه فارقته،

المتنبي: قال الشعر، ومن
الدهرشياًئيحمد ف اليرى من فإنني الفراق بالذم حض من ٠

.٣٠٧ ص ،الجبوري يحيى ،الجاهلي الشعر (١)
. ٤٣١ ص الثعالبي والمحاضرة التمثيل (٢)



/بثيخلحثي
ه« ١٢),

G5 العرقة الغرقة،

 )الفرقة( يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الفاء« )بحسر مولمة )الفرقة( يقال:

الناس من طائفة كل فتعني: الغرقة اما االفتراق والغرقة: الفاء( )بضم مولمة

((٥١٣»

03 إفريقية« »إفريقية، أفريقيا، ؟0

 فى الكلمة وإطالق المزة )بفتح )أفريقيا( قارة مصرفي تعع يقال:

 )بكسر )إفريقية( قارة مصريي حع يقال: أن والصواب ،خط وهذا آخرها(

 قارات إحدى إفريقية: التضعيض( وتخفيف الهمزة فتح آو الياء( وتشديد اليمزة

القديم. العالم
((٥١٤»

G3 فزارة فزاره، وتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الفاع( )بضم )فزارة( العربية الغبائل من يقال:

النمر. انثى تعني: وفزارة الفاء( )بفتح )فزارة( العربية القبائل من يقال:

(,٥١٥))
الع الفسيمساء لفسيفساء، ا

 خطا، وهذا الثانية( الفاء )بضم المنزل جدران )الفسيفساء ئزين يقال:
 الشانية( الفاء )بكسر المنزل جدران )الفسيفساء( ثزين يقال: أن والصواب

 يضم ،نحوها او الخرز او الحصباء أو الرخام من ملونة صغار قطع والفسيفساء:

وجدرانه. البيت أرض تزين ورسوم صور منها فيكون بعض، إلى بعضها
«(٥١٦»

عح فشل فشل، 20

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الشين« )بفتح التجربة فى فالن )فشل« يقال:
 لكن والضعف الجبن الفشل: فيه. أخفق أو الشين( )بكسر التجربة فى فالن )فشل(

اخفق. بمعنى استعماله على وافق العريية اللغة مجمع

i
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٥١٧,٠>)

لآلع الفصح الفصح، دكة

 خطا، وهذا الصاد(، )بكسر )الفصيح( بعيد المسيحيون احقفل يقال:
 الصادلموالفصنح: )بتسكين )الفصنح( بعيد المسيحيون احتفل يقال: أن والصواب
مصر. من خروجمم قذكار :اليمود وعند الموت صن المسيح قيام تذكار

((٥١٨»
G3 مفصل مفصل، دتة

 والصواب خطا، وهذا )بكسرالميم( الذراع )بمفصل( العناية من البد يقال:

 عظمين كل ملتقى والمفصل: الميم( )بفتح الذراع )بمفصل( العناية من البد يقال: أن
مفصل«. وثالهمئة ستين على آدم ابن »خلق ل: قال ،الجسد في

٥١٩,٠>)
G3 الفضه الفضه، وتة

 خطأه وهذا الفاء(، )بفتح النفيسة الجواهر من و)الفضة( الذهب يقال:

 الغضة: الفاء(، )بكسر الجواهرالنضيسة من و)الفضة( الذهب يقال: أن والصواب
 الفضة: أما فضاض، والجمع الشاهقة الحرة أو بعض فوق بعضه المنثور الصخر
 للحرارة توصيال المواد اكثر من والصقل والطرق السحب قليل أبيض فعنصر

 تعالى: قال النقود، صناعة فى تستخدم والتي الثمينة الجواهر من وهو والكهرياء،

 الذهب يب لمقنطرق والقنطير رآبخين النسآء يب اكهوت حب إكاي زين ه
[.١كئئبه]شصران:،٠ة

(( ٥٢٠»
الخطرة البطر، دكة

 أن والصواب خطا، وهذا الفاء(، )بكسر المذاق طيمي نبات )الفطر( يقال:
 واحدته الكماة من ضرب والفطر: الفاء( )بضم المذاق طيب نبات )الفطر( يقال:

 الذي العيد الفطر: وعيد رووسه بدت إذا العنب فهو الضاء( )بكسر الفطر أما ،فطرة

المبارك. رمضان شهر يلي

£3



((٥٢١»
جح الفطور الفطور، حكة

 تاول يقال ان والصواب ، خطًا وهذا الفاء( )بضم )الفطور( الصائم حاول يقال:

الصباح. طمام وهو الصبوح تعني مولدة كلمة الفطور ألن الفاء« )بفتح )الفطور( الصائم

ه«٢٢ا)

G3 فطس فطس، زتة

 أن والصواب ، خطًا وهذا الطاء( )بكسر األعداء قائد )فطس يقال:

 صحيح فعل وهو مات بمعنى وفطس: الطاء( )بفتح األعداء قائد )فطس( يقال:

فصيح.

ه«٢٣>)
الفعالح الفعال، 2

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الفاء( )بكسر )الفعال( حسن فالن يقال:
 وغيره؛ عمل من شيء إحداث على يدل أصل فعل: ، الفاء( )بضتح )الفعال( حسن فالن
 فالن من وكانت ، فعالً أفعله حذا فعلت يقال: ، معًا والفعل القول مجموع العمل ألن

 والفعال: حسن من يفعل ما الكزء والفعال: فعل جمع والفعال: ،قبيحة او حسنة فعلة

فاعل)'(. ومصدر الفاس خشبة

«ه ٢ ٤»

G3 فعلة فعغلة، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا الفاء( )بكسر شفعاء )فعلة( فالن ارتكب يقال:

 ،العمل من الواحدة المرة والفعلة: الفاء(، )بفتح شنعاء )فعلة( فالن ارتكب يقال:

 مج وأنت فعلت آلتي فعتك وفعلت تعالى: قال المسحكرة، الفعلة إلى ويشاربها

[.١ ٩:٠هـ]اصرا ؛تكييى

.٥١١ ص ٤ج فارس ابن ،اللغة مقاييس (١)

EJ
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((٥٢٥»)
(K ،فقرة فقرة G5

 وهذا والقاف(، الفاء )بفتح اآلتية الجمل من واحدة )فقرة( كون يقال:

 الفاء )بكسر اآلتية الجمل من واحدة )فقرة( كون يقال أن والصواب ،خط
 فواحدة )الفقرة( أما موضوع من جزء او كالم من جملة والفقرة: القاف« وتسكين

 )فقرة( وتجمع العصعص، إلى الرأس من الممتدة الظهرية العظمية السلسلة عظام من
فقرات على تجمع وفقرة فقرات على

ه«٢٦»
03 فقاريات فقاريات، ؟9

 ،خطا وهذا الفاء( )بكسر الحيوانات ممالك إحدى )الغعاريات( يقال:

 اصل فقر: الفاء(، )بفتح الحيوانات ممالك إحدى )الفقاريات( يقال: أن والصواب

غيرذلك. أو عضو من شيء في انفراج على يدل
ه((٢٧)ح

الفقارا الفقار، 2

 ،خطا وهذا الفاء( )بكسر طالب أبي بن علي سيف لقب )الفقار( ذو يقال:

الفاء( )بفتح طالب ابي بن علي سيف لقب )الفقار( ذو يقال: أن والصواب

((٥٢٨)

03 فلذة عفلذة،0

 ابني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا والالم( الفاء )بفتح كبدي )فلذة( ابني يقال:
ذلك غير او اواللحم الكبد من القطعة والفلذة: الالم( وكسر الفاء )بفتح كبدي )فلذة(

ا(٥٢٩))
الفلس )عالفنس،

 ،خطا وهذا ، الفاء( )بكسر )فنس( اريعمئة الخيار من الكيلو ثمن يقال:
 والفلس: الفاء(، )بفتح )فلس( الخياراريعمئة الحيلومن ثمن يقال: أن والصواب

وأفلس. فلوس على ويجمع العمالت ألجزاء اسم

EJ



خح/طخثضيئثترخ
((٥٣٠»)

SO ،فلسطين فلسطين G3

 أرض )فلسطين( يقال أن ويجوز الفاء( )بغتح مقدسة أرض )فلسطين( يقال:
وفلسطيني فلسطي :إليها والنسبة الفاء )بكسر مقدسة

(( ٥٣١»
الفنو،الفنوواح2

 ،خطا وهذا الالم وسصون الفاء )بغتح مجثمه من )الفنو( نهض يقال:
 ويقال الالم وسكون الفاء )بكسر مجثمه من )الفلو( نهض يقال: أن والصواب

السنة. يبلغ أو يفطم حين الضرس ابن الفلو: الفلو و الفلو، أيضًا:

((٥٣٢»

فناء،فناءعح2
 :يقال أن والصواب ، خطًا وهذا الفاء( )بفتح بيته )فناء( يفي فالن يجلس يقال:

الدار. يفي فساحة الغناء أما الهالك هو :والفناء ، الفاء( )بكسر بيته )فناء( في فالن يجلس
ه((٣٣>,

JO ،فهرس فهرس
 ان والصواب خطا، وهذا والراء( الفاء )بفتح الكتاب )فهرس( انظر يقال:

 اول فى لحق وهو الغهرست أو والراء( الفاء )بكسر الكتاب )فهرس( انظر يقال؟
 أو واألعالم، الموضوعات الكتابمن اشتملعليه ما يذكر الكتابأوفيزآخره،

 تقول الفعل، صيغة فهو )بالفتح( )فهرس« أما معين بنظام مرتبة واألبواب، الفصول
فهرسًا له وضع أي الكتاب )فهمرس(

((٥٣٤»

So أبادي فيروز ابادي، فيروز G3

 وضبط الفاء )بفتح المحيط( )القاموس كتاب صاحب أبادي( )فيروز يقال:

 كتاب صاحب أبادي( )فيروز يقال؟ أن والصواب خطا، وهذا بالفتح( الهمزة
الهمزة( وتخفيض الفاء )بكسر المحيط( )القاموس
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((٥٣٥»

05كبة،قبخمة£0

 رجل هذا يقال: ان والصواب ،خطا وهذا القاف« )بضم قبطي رجل هذا يقال:

 مصر، يسكنون النصارع من جيل وهم القبط، واحد والقبطي: القاف( )بكسر قبطي

إبراهيم. منها انجب التي القبطية مارية المرمنين أم I الرسول تزوج وقد

((٥٣٦)

G3 القبقاب القبقاب، 80

 ،خطا وهذا األولى( العاف )بضم )القيقاب« فالن لبس يعال:

 النعل وهو: األولى( القاف )بفتح )القبقاب( فالن لبس يقال: أن والصواب

حشمب. من يتخذ

((٥٣٧»»
D& ،المقبض المقبض GS

 حمل يقال: أن والصواب خطا، وهذا الميم« )بفتح )المقبض فالن حمل يقال

القبض آلة اسم والمقبض: الميم« )بكسر )المقبض( فالن

(٠٥٣٨١،
GS القبلة العبلة،

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القاف« )بضم القبلة نحو المصلي يتجه يقال:

 ما كل ،الجهة أو ،الكعبة والقبلة: القاف( )بكسر القبلة نحو المصلي يتجه

 قبلة فلثريتك السمآه فى وجهك تقلب زى قن > تعالى: قال الغيء من يسحبل

اللشمة. فمي القبلة أما (،١٤٤:٠ه]سز ترضنها
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,(٥٣٩)،
نباد صانة،

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القاف« )بكسر فالن )قبالة( قعدت يقال:
تجاهه. قبالته: ومعنى العاف( )بضم فالن )قبالة( قعدت

«٥٤٠،،

so ،قتلة قتلة G3

 قتل يقال ان والصواب ،خطا وهذا القاف« )بغتح )قثلة( شر فالن قتل يقال:

 يقال:قتلهقثال، وإماتة، إذالل قتل:يدلعلى القاف(، )بكسر )قثلة( فالنشر

قتل. من الواحدة المرة والقتلة: قتل، الفعل من اليئة أو الحال والققلة:

<،٥٤١ ال

so ،لآلع قدري قذري

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدال( )بتسكين )قذري( فالن يقال:
 يستطيع ال اإلنسان أن يومن الذي القدروالقدري: على نسبة الدال، )بفتح )قدري(

القدرية. الفرقة ذلك ومن الله. بإرادة إال شيائً يفعل أن

((٥٤٢»

so ،العذرالع القذر
 مبلغ على يدل اصل قدر: ولكن المفردتين هاتين بين البعض يخلط قد

 وكذلك مبلغه أي كذا قدره يقال: شيء كل مبلغ فالقدر ،ونهايته وكنهه الشيء

 وقالتعالى:إناأنزلتهف [،٩ ١ ]األتعثم: ه٠قي لحى وبماهدرواآئه > تعار: قال القدر،

 قدر عل جشت تعالى: قال واقدره اقدره الشي وقدرت [-١ القذر: 4 آلقذر يلة

[•٤٠ ]طه: ه يحوض

«٥٤٣ر
SO ،قذرلآلع قدر

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدال( )بتشديد العالم الفاس )قدر( يقال:

~ "I
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 آشة %رماقدروا تعالى قال عظم قدر ومعنى التشديد( )بتخضيف العالم الناس )قدر(

التعظيم المقدارال بيان معاينة من و)قدر( ،٩١ ]األنعام: 4قدروة حت

« ه ٤ ٤»»

G3 قدر قدر، )تج

 ، خطًا وهذا الدال )بكسر العمل مواصلة على فالن )قدر( ما يقال:
 بما والمعنى: الدال )بفتح العمل مواصلة على فالن )قدر( ما يقال أن والصواب

 الرجل قدر قصرفيقال: فمعناه: )يالكسر( )قدرر( أما العمل مواصلة من يتمكن

الجري. اثناء في يديها موقع رجالها وقعت الفرس، قررت ويقال العنق وقدر
((٥٤٥»

G3 قرط قزط، 89

 ان والصواب ،خطا وهذا العاف« )بكسر أرضًا الفتاة )قزط« وقع يقالم
 األذن، شحمة في يعلق ما والقرط: القاف« )بضم أرضًا الفتاء )قزط( وقع يقال:

 طول عن صناية )القرط« مهوى بعيدة فالنة يقال: الكراث، من فنوع القرط أما

جيدها.
((٥٤٦»»

G3 قريوس قزيوس، 80

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الراء( )بتسكين السرح قزيوس يقال:

 او المقدمة يي منه وارتفع السرح من تقوس ما وهو: الراء( )بفتح السرح قربوس

المؤخرة.
((٥٤٧»

G5 القزميد القزميد، كج و

 ،خطا وهذا القاف( )بفتح المنازل مناظر تجميل في )القرميد( يستخدم يقال:

 القاف( )بكسر المتازل مناظر تجميل في )القرميد( يستخدم يقال: أن والصواب

الخزف. او اآلجر :والعرميد
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صجمخثيتكاتثيايجكتجت
««٥٤٨)»

so ،قرمزي قرمزي G3

 ان والصواب خطا، وهذا والميم(، القاف )بضم )القرمزي( اللون هذا يقال:

 القزمز، بلون كان ما لون وهو ، والميم( القاف )بكسر )القرمزي( اللون هذا يقال:
قان. أحمر لونه صبغ

((٥٤٩»
القرانوح القران، 2)

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القاف« )بفتح )القران« عقد حضرت يقال:

 والقران: ،تاكلهما بينثمرتين انثقرن القاف(فالقران: )بكسر )القران( عقد حضرت

بعقد. الزوجين بين الجمع والقران: امراته الرجل: وقرينة بعمرة. حجة تقرن أن

ذؤيب: ابو قال
اخطاتهااألجادل الحيارى كطرف طرفها من القران باطراف توفى

((٢٤٥٠»
GS قروي قروي، زتج

 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا القاف« )بضم )قروي« رجل هذا يقال:

الضيعة. وهي ،القرية إلى نسبة القاف« )بفتح )قروي( رجل

« ٤ ه ١»
G5 قبول قبول، ورن؟

 أن والصواب ،خط وهذا القاف« )بضم )قبوال( فالن اقتراح القى يقال:

 بقبول ربها فنقبلما > تعالى: قال ، القاف« )بفتح )قبوال( فالن اقتراح القى يقال:
[٣٧صان: ]أل<تككًا ابائ4لحتنذأذح

(٤٥٢٠))
G3 القرثفل القرثفل، 83

وهذا والغاء( والراء العاف )بضم )القرنفل من باقة فالن إلى أهديت يقال:
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الئحويه~والمذرفيد~والكويةالشائعة :د

 والراء القاف )بفتح )القرنفل( من باقة فالن الى أهديت يقال: أن والصواب ،خطا

الرائحة. طيب زهره نبات والقرنفل والفاء(

«٢٤٥٣»
لالع القس القس، زى؟

 أن والصواب ،خطا وهذا القاف( )بكسر القس لزيارة فالن جاء يقال:
 األسقف مرتبة فى حان من والقس: القاف« )بفتح القس لزيارة جاءفالن يقال:

الكاهن. والشماس،

((٥٥٤»
لالع قشعريرة قشعريرة، وتة

 ، العين« وفتح الشين وتسكين القاف )بفتح )بقشعريرة( فالن شعر يقال:

 الشين وفتح القاف )بضم )بقشعريرة( فالن شعر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا
وانقبض ارتعد أي اقشعر الفعل من االسم العين( وتسكين

G3 القصاص القصاص، ؟0

 ،خطأ وهذا القاف« )بفتح العادل )القصاص( الجاني ينال أن يجب يقال:

 قص: القاف«، )بكسر العادل )القصاص( الجاني ينال أن يجب يقال: أن والصواب

 الجراح، في اقتصاص ويقال: األثر، اقتصصت ويقال: الشيء، تبع على يدل اصل

 فىآلقصاص ولكم > تعالى: قال أثره، اقتص فكانه األول، فعله به يفعل انه وذلك

[.١٧٩يح]االرة: تتعذة تست تودوئليآألكب

((٥٥٦»
لالع قصص قصص، ۶زى

 والصواب ،خطا وهذا القاف« )بفتح األولين )قصص فالن يروي يقال:

 قصة جمع وقصص: القاف« )بكسر األولين )قصص( فالن يروي يقال: أن

الخبر، رواية فهي القصص اما األمر او الحكاية او الخبر او الحديث والقصة:

EJ



 عتك نقص ضخن ه تعالى: قال قص، الفعل مصدر األثر أو المقصوص الخبر أو

البيان أحسن لك نبين أي ، [٣ا: ،ذ٠يو٦ القصصه أخسن
((٥٥٧)

٢إًاه قصارى قصارى، £0
 أن والصواب ، خطًا وهذا القاف«، )بفتح جهده )قصارىى فالن بذل يقال:

والغاية. الجهد والقصارى: القاف )بضم جهدم )قصارى( فالن بذل يقال:

((٥٥٨)

G3 قضب قضنب، ؟0

 خطا، وهذا الضاد( )بتسحين للقتال )قضبهم( المقاتلون حاول يقال:

 السيف وهو قضيب جمع فقضب: ، الضاد( )بضم القضب حاول يقال: أن والصواب

القضيب الغصن أي القضيب فجمع )بالتسكين القضب أما القطاع،

هه<،٩»

قطب قطب، £0
 والصواب ، خط[ وهذا ، الطاء( )بتشديد المريض جرح الطبيمب )قطب« يقال:

 جمع وقطب: الطاء( عن التضعيف )بتخفيف المريض جرح الطبيب )قطب( يقال أن

وعبس حاجبيه ضم وكلح، عينيه بين ما زوى فتعني: قطب أما

(,٥٦٠)،

G5 القطران« »القطران، القطران، £0

 وهذا الطاء وتسكين القاف )بضم القطران على الدخان يحتوي يقال:

 الطاء( وتسكين القاف )بفتح القطران على الدخان يحتوي يقال: أن والصواب ،خطا

 األشجار بعض من يتخذ دهني سيال ويعني: الطاء« وكسر القاف )بفتح القطران أو

ه[.٠<]إبرامم: ًالائرك وجوهكهم وتمثى دطذن من سحإبئهمم تعالى: قال
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«(٥٦١»
So ،قطف قطف GS

 هذا يقال أن والصواب ،خطا وهذا الغاف« )بضم عنمب )قطف« هذا يقال:

المقطوف. العنقود والقطف: القاف( )بكسر عنب )قطف(

((٥٦٢»)
SO ،الفعل اسل G5

 أن والصواب ،خطا وهذا القاف( )بكسر )بالقفل( الباب فالن أغلق يقال:

 ونحوه، الحديد من جماز والقفل: القاف« )بضم )بالقفل( الباب فالن أغلق يقال:

بالمفتاح. ويفتح به يقفل

((٥٦٣))
so ،لآل( القلعة القلعة

 يقال أن والصواب خطا، وهذا الالم« )بتسكين )القلعة( هذه زرنا يقال:

 يفرع ثم ، شيء من شيء انتزاع على يدل أصل قلع ، الالم( )بفتح )القلعة( هذه زرنا

 يتقلع الذي للرجل ويقال قلوع وهو قالع فأنا قلعًا الشيء قلعت نقول: ،يقاريه ما منه

 موضع يحن لم إذا ،قلعة منزل هذا ويقال: قلعة فروسيته: لسوء سرجه عن

 السحابة تشبه وبها ،مرامها يصعب مفردة جبل عن حقلع الصخرة والقلعة: استيطان،

احمر: ابن قال قلع، والجمع فيقال:قلعة العظيمة،

جنونا الخازبازبه وجن السواري القلع فوقه تفقا

(,٥٦٤)،
SO ،قمرة قمرة G3

 ، خطًا وهذا الميم« وتسكين القاف )بضم القيادة )قمرة( المسافر دخل يقال:

 حجيرة والقمرة: والميم(، القاف )بفتح القيادة )قمرة( المسافر دخل يقال: أن والصواب
 الليلة فى يكون القمر ،الخضرة إلى البياض لون :فمعناها القمرة أما صغيرة غرفة أو

الثالثة.
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((٥٦٥)
القمارله القمار، ؟0

 أن والصواب خطا، وهذا القاف(، )بضم )القمار( يلعب مبعلى فالن يقال:

 أن فيه يشترط لعب كل والقمار: القاف( )بكسر )القمار( بلعب مبتلى فالن يقال:
شياًئ. المغلوب من الغالب ياخذ

((٥٦٦»»
GS القماش القماش، £0

 والصواب ٠ خطًا وهذا ، القاف( )بصر القماش من ثويًا فالنة خاطت يقال:
 من ينسج ما حل والقماش: القاف« )بضم القماش من ثوبًا فالنة خاطت يقال: أن

ونحوهما. والقطن الحرير
((٥٦٧»

GS القمع« القمع، »القمع، القمع، £0

 ،خطا وهذا الميم« وتسكين القاف )بضم اإلناء فى )القمع( ضع يقال:

 أو القمع او الميم( وتسكين القاف )بكسر اإلناء )القمع(في ضع يقال: أن والصواب

ونحوهما. دهن أو زيت من السائل فيه فيصب اإلناء فم في يوضع ما وهو القمع
((٥٦٨))

G3 القمة القمة، £0

 بلغ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القاف( )بضم )القمة( فالن بلغ يقال:

 تمأل التي ي1 المزبلة فمي القمة أما الشيء اعلى والقمة القاف« )بحسر )القمة( فالن

بالقمامة،

((٥٦٩))
القنديل القنديل، £0

 أن والصواب خطا، وهذا القاف«، )بغتح الزيت )قتديل( فالن أضاء يقال:

المصباح. والقنديل: العاف(، )بكسر الزيت )قنديل( يقال:اضاءفالن
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« ,٥٧،,

القنطارو القنطار،
 أن والصواب ،خطا وهذا القاف« )بفتح القطن من )قنطارا( فالن وزن يقال:

 قال المعروف المعيار والتتطار: القاف« )بكسر القطن من )قنطارا( فالن وزن يقال:

 فال قنطارا واتيتعإخدنهت زوح زوجمحاب رإنأردتمأستبدال تعالى:

[.٢ ٠ رلنساه:4 شيعا تأخذواهنه

(( ٥٧١»

GS القنينة القنينة، وعع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القاف« )يضتح )القنينة( في الماء ضع يقال:

وعاءزجاجي والقنينة: )بكسرالقاف، )القنينة( الماءية ضع
((٥٧٢»

05 مقيت مقيت، ثتج

 يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا الميم( )بضم مقيت امر بالمرض اإلصابة يقال:

 مقت الغعل من ومكروه ومبغوض ممقوت اي الميم( )بفتح مقيت أمر بالمرض اإلصابة
الحسنى الله اسماء من له والشاهد لشيء والحافظ المقتدر فتعني: مقيت أما

((٥٧٣)

05 مقود مقاد، ززج

 وهذا القاف«، وفتح الميم )بضم المحكمة إلى )مقادا( الجاني كان يقال:
 وضم الميم )بفتح المحكمة إلى )مقودا( الجاني كان يقال: أن والصواب ،خطا

الفعلقاد. من المضعول اسم ومقود القاف(،
((٥٧٤)»

05 قيد قيد، وهع

 والصواب ،خطا وهذا القاف« )بغتح شعرة )قيد( مبادئه عن فالن يحيد ال يقال:

مقدار. اي :وقيد القافه )بكسر شعرة )قيد( مبادئه عن فالن يحيد ال يقال: أن

□



٠٠ الكاف ٠٠
((٥٧٥»»

الكتانام لكتان،١ 2

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الكاف( )بكعس )الكقان( من ثوب هذا يقال:
الثياب بعض اليافه من تسج الذي النبات والكتان: الكاف )بفتح )الكتان( من ثوب هذا

»٥٧٦>)

عمكحلة،مكحلةم
 ،خطا وهذا الحاء( وفتح الميم )بكسر )المكحلة( الحسناء تاولت يقال:

 الوعاء والمكحلة والحاء( الميم )بضم )المكحلة( الحسناء حاولت يقال: أن والصواب

األكل فيه يوضع الذي

((٥٧٧))

G8 كذبة كذبة، ؟0

 والصواب ،خطا وهذا الكاف( )بكسر سيئة عادة نيسان )كذبة( يقال:

 الكزب من المرة والكذبة: الكاف« )بفتح سيئة عادة نيسان )كذبة( يقال: أن

 الشهر هذا أول في الناس بعض بها يتعابث أكذوية نيسان وكذبة الصدق، خالف

سفة. كل من

ه«٧٨,,

GS تكريت تكريت، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا التاء( )بكسر )تكريت( فى فالن يعيش يقال:

والموصل. بغداد بين بلدة وتكريت: التاء( )بفتح )تكريت( في فالن يعيش يقال:

ه«٧٩»
الكرب،الكزبم2

أن والصواب ، خط[ وهذا الراع )بفتح )الكرب« و الهم فالنًا اصاب يقال:

EJ



ائحائلمة4ةوالدترقيةواللملمويلواماألفطا»ا>ع؛»*»ج — ■ 7
 ياخذ والغم الحزن والحزب: الراع )بتسكين )الكزب( و الم فالنًا أصاب يقال:

الدلو. والكرب:حبل بالنفس،

(,٥٨٠))
٢لة كراسة ىراسة، )،£

 والصواب ،خطا وهذا الكاف« )بفتح )كراستك« في مالحظاتك دون يقال:
 تلبد على يدل وحرس: الحاف« )بضم )حراستك( في مالحظاتك دون يقال: أن

: العجاج قال وتجمعه، شيء فوق شيء
وابلس اعرفه نعم قال: رسمًامكرسا تعرف هل ياصاح

((٥٨١))
G3 كرش كرش، ۶زت

 أن والصواب ، خطًا وهذا الكاف )بفتح الجمل )كزش امتألت يقال:

 فيها يتجمع لما االسم بهذا وسميت الكاف(. )بكسر الجمل )كرش( امتألت يقال:

ونحوه. طعام من

((٥٨٢»

G5 الكركدن الكزكدن: £0

 ، خطًا وهذا النون( وتشديد الدال )بفتح الكركدن فالن رأى يقال:

 وحيد وهو النون( وتخفيف الدال )بتشديد الكزكدن فالن راى يقال: أن والصواب

القرن.

((٥٨٣))

G3 الكراهية الكراهية، هج

 أن والصواب خطا، وهذا الياء( )بتشديد )الكراهية( صدرك من انزع يقال:

 كره الفعل مصدر الكراهية: الياء(، )بتخفيف )الكراهية( صدرك من انزع يقال:

احب. خالف

١٢٣ ص العجاج ديوان (١)

i
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,(٥٨٤))

الكزازقن □»الكزاز،
 أن والصواب ،خطا وهذا الكاف« )بفتح )بالحزاز( مصاب فالن يقال:

 المجروح يصيب قاتل مرض والكزاز: الكاف« )بضم )بالكزاز( مصاب فالن يقال

التيتانوس(. )باسيل على المحتوي األرض بتراب جراحه لوثت إذا

ه«٨»ه

لدع كدتب ضبي( وتع

 والصواب خطا، وهذا السينه )بكسر األولى الجولة جيشنا )كسيب« يقال:

 على يدل اصل وكسب: ،السينه )بفتح األولى الجولة جيشفا )كسب( يقال: أن

 بلمن > تعالى: قال جمعا جمع أي: ويسبًا كسب، يقال: وإصابة طلمب ابتغاء

[.٨ئدثئتئلزيككككىر<]ابري٠ككذئئئذىخربي

««٥٨٦ »

لدع كسنرة كسرة، وتع

 أن والصواب خطا، وهذا الكاف« )بفتح خبز )كسنرة( الطفل يحمل يقال:

 المكسورة القطعة والكسرة: الكاف( )بكسر خبز )كسرة( الطفل يحمل يقال:

 وعالمقه الكسر حركة او الهزيمة فمي الكسرة أما كسر على وتجمع الشيء من

البناء. أو اإلعراب في

((٥٨٧»
مكسرعح مكسر،2)

 يقال أن والصواب ، خطًا وهذا السينه )بفتح عصا )مكسر( صار يقال:

 هنا والمعنى الكسر، والمكسر:موضع السينه، )بكسر عصا )مكسر( صار

 ومحسر الخبرة، عند محمودًا كان إذا المكسر،، »فالنطيب تضول: مجازي

األغصان. منه تكسر حيث جذعما او اصلها الشجرة

لج
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((٥٨٨))

SO ،05 كشك كشك

 ،خط وهذا األولى( )بحسرالكاف )الكشك طبقًامن أكلت يقال:

 والكشك: األولى( الحاف )بفتح )الكشك( من طبقًا أكطت يقال: ان والصواب

)الحليب(. واللبن السميد من يصفع الطعام من ضرب

((٥٨٩»
so ،لدًا ودك كنة

 خطا، وهذا الكاف«، )بغتح المميزان )كفة( رجحت يقال:

 كل والكفة: الكاف( )بكسر الميزان )كفة( رجحت يقال: أن والصواب

 وتجمع كفتان وللميزان الوزن، عن الموزون فيه يجعل ما مستدير، شيء
وكقاف. كضض

ه(<٩٠ا
so ،إعن غضة كافة

 والصواب خطأ، وهذا المشروع؟)بكسرالكاف(، هذا )كلفة( ما يقال:
 الشيء على ينفق ما والكلفة: الكاف« )بضم المشروع؟ هذا )كلفة( ما يقال: ان

جهد. أو مال من لتحصيله

(,٥٩١))
تكلفة،تكلفةم2

 أن والصواب ،خطا وهذا الالم( )بضم كبيرة المشروع هذا )ئصلفة( يقال:

 ينفقعلى أوما المشقة والتكلفة: الالم( )بكسر كبيرة المشروع هذا )تكلفة( يقال:

منه. الريح إالى نظر دون عمله أو الشيء صنيع

«٥٩٢»
so ،لدًا غية تكلية

والصواب ،خطا وهذا الكاف( )بكسر كلية زرع الى بحاجة فالن يقال:

٢٦
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 الجسم فى عضو كلوة: أو الحاف« )بضم حلية زرع إلى بحاجة فالن يقال: أن

لى ال كلى والجمع كليتان وهما البول، وإفراز الدم حقية وظيفته

((٥٩٣»
05 فندة كندة، ؟0

 الالم وتسكين الكاف، )بكسر عربي طبيب )كلدة( بن الحارث يقال:

الالم. الكاف )بفتح عربي طبيب )كلدة( بن الحارث يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا

٥٩٤,٠)>
05 الكمامة الكمامة، وتج

 الميم( وتشديد الكاف )بفتح وأنفه فمه على )الكمامة( العامل وضع يقال:

 )بكسر وأنفه فمه على )الكمامة( العامل وضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا
الفم. به يكم ما والكمامة: الميم( وتخفيف الكاف

((٥٩٥))

05 الهادة اضادة( £0

 الميم« وتشديد الكاف )بفتح الوجع موضع على )الكمادة( الطبيب وضع يقال:

 )بكسر الوجع موضع على )الكمادة( الطبيب وضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا

الموجوع. العضد على وتوضع تسخن خرقة والكمادة: الميم( وتخفيف الكاف
((٥٩٦»)

05 الكنة الكتة، وتج

 ،خطا وهذا ،الكاف )بكسر )الكنة( و الحماة بين الصراع فلينته يقال:
 كتت يقال: الكاف، )بفتح )الكنة( و الحماة بين الصراع فلينته يقال: أن والصواب

 يخرجه الجناح والكتة: أخفيته، الشيء وأكتت وصفته، فيه جعلته إذا كنه: في الشيء

 تكون ظله أو الدار، باب أوالسقيفةتشرعفوق وهوكالسترة، الرجلمنحائطه،
 والكن: الكنان والكن: والجمعكمان، لبيت، تشرعفي رف او أومخدع هنالك،

 تعالى: قال وأكنة أكنان والجمع ونحوها والنيران األبنية من والبرد الحر يرد ما كل

[.٨١الذحل:٦ه أخننا آلجبال لكرين ظلالوجكل قماخلق لكم جعل واله ه

لتاض
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الشاعر: قال

 نظرتة سمعنة لكنه لنا إن
بالطنة. كنتما وأولعت ، بالكتة أولعت الحماة إن المثل: ي يقال
<. مستحكمة) عداوة والكتة الحماة وبين التهمة، الظنة:

(,٥٩٧))

الكثرة العثر( دكة
 الكاف( )بكسر األرض في فوجده المدفون )الكثر( عن فالن بحث يقال:

 األرض فى فوجده المدفون )الكثر( عن فالن بحث يقال أن والصواب ، خطًا وهذا
فيه. يتنافس مدخر مجموع كل والكثر: الكاف« )بفتح

,(٥٩٨))
G3 الكهرياء ء، الكهريا زكة

 أن والصواب ، خطًا وهذا الراء( )بضم المدينة عن )الكهرباء( انقطعت يقال:

 بعض في ستولد قوة والكهرباء: الراء( )بضتح المدينة عن )الكهرياء( انقطعت يقال:
وغيرها. الحرارة او الحك بواسطة األجسام

((٥٩٩)
الكهانة الكهانة، دكة

 أن والصواب ،خطا وهذا الكاف« )بفتح )الكهانة( يمارس فالن يقال:

 قضى وتكهن: كهانة كهن ، الكاف( )بكسر )الكهانة( يمارس فالن يقال:
به. وتحدث لغيب يا

((٦٠٠)

8الكيان الكيان، 22)

 خطا، وهذا الكاف(، )بفتح الصهيوني )الكيان( محارية واجبنا من يقال:

 الكاف( )بكسر الصهيوني )الكيان( محاربة واجبنا من يقال: أن والصواب
الخليقة. أو الطبيعة والكيان:

.١١ ص ١ج األمثال مجمع (١ )
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G5 لئال لئال، دتج

 وهذا المزة( وكسر الالم )بفتح فيها قع )لؤال( المعاصي عن ابتعد يقال:

 وفتح الالم )بكسر فيها تع )لئال( المعاصي عن ابتعد يقال: ان والصواب ،خط

 حرف :وال الفصمب حرف وأن ،المكسورة الالم من مولفة الكلمة وهذه ، المزة(

الم كي وتعني النغي
((٦٠٢»»

ون الالزوردي الالزوردي، ۶زى

 والصواب ،خطا وهذا الواو( وتسكين الزاي )بضم الالزوزدي اللون أحب يغال:

 حجر بلون كان ما والالزوردي: والواو( الزاي )بفتح الالزوردي اللون احب يقال؟ ان
وخضرة. حمرة إلى الضارب األزرق الشغاف الصلي: واجوده مشهور، معسن وهو ،الالزوزد

٦٠٣,١>،
ون اللنس اللبس، زرة

 تجب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الالم )بضم )اللبس إزالة تجب يقال:

 اختالط واللبس: ومداخلة مخالطة على يدل أصل لبس: الالم )بفتح )اللبس( إزالة

 ملكا رلؤجعلنه قالتعالى: بكسرها، البسه األمر األمريقال:لبسعليه

[.٩<]األلالم: عليهممايلبشوب وللبسنا رجال لجعلنه

,٦٠٤١،،

G3 لبس لبس،

 )لبس( يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الباع( )بفتح الثياب فالن )لبس يقال:

فخلط لبس: اما الشياب ارتدى لبس: الباء( )بصر الثياب فالن
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»٦٠ »ه
اللبنةج للبنة، ا2

 وهذا ، الباء( )بتسحين الجديد مشروعه فى األولى )اللبفة( فالن وضع يقال:

 الجديد)بكسر مشروعه فى األولى )اللبنة( فالن وضع يقال: أن والصواب ،خطا

للبناء. مريعًا الطين من المصنوع وهو اللبن واحد :واللبنة ، الباء«

((٦٠٦))

GS اللثة اسة، £0

 ،خطا وهذا الثاع« وتشديد الالم )بفتح )اللثة( فى التهابًا فالن يعاني يقال:

 واللثة: الثاء( وتخفيض الالم )بكسر )اللثة( في التهابًا فالن يعاني يقال: أن والصواب

مغارزها. وفيه اللحم من األسنان حول ما

,(٦٠٧>)

GS لحس لحس، ؟0

 أن والصواب خطا، وهذا الحاء« )بفتح الملعقة فالن )لحس( يقال:

 علق ما واخذ لعقما ولحس: ، الحاء( )بكسر الملعقة فالن )لحس( يقال:

م بجوانبها
«٦,٨»

S0 ،التحاف التحاف

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الالم )بغتح )باللحاف« نغسه فالن غطى يقال:

يتغطى أي به يلحف ما كل واللحاف: الالم )بكر )باللحاف( نفسه فالن غطى

» ٦ ٠ ٩ »
نيًا التحاق التحاق، ٤0

 وهذا الالم، )بكسر الناس بركب )اللحاق من فالن يتمحن لم يقال:

 الالم )بفتح الناس بركب )اللحاق( من فالن يتمكن لم يقال: أن والصواب ،خطا

اإلدراك. اللحاق:



((٦١٠»

٢لد اشبة اشبة وتج

 ،خطا وهذا الالم )بضم المميتة الدموية )اللعبة( فى غالن شارك يقال:

 من النوع الالم: )بكسر المميتة الدموية )اللعبة( فى فالن شارك يقال؛ ان والصواب

لعب.

((٦١))
G5 لعق لعق، وتة

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا العين«، )بفتح إصيعه فالن )لعق يقال:

 أو بإصبع شيء كسب على يدل أصل لعق: ،العينه )بكسر إصبعه فالن )لعق(

 نحروا ثم حرب على تحالفوا قوم الدم: ولعقة العقه، الشيء لعقت يقال: ،غيرها
 فالن لعق ويقال: لعقة. وهم العق وهو: ولعقة لععا لعق ويقال: ،دمها فعلقوا جزورًا

 فيه، فى مابقي أواللعاق: إاللعوق مامعنا ويقال: الزاد. أقل واللعوق: اذامات إصبعه

<. به) يلعق ما والملعقة: ابتلع، مما بقية

(,٦١٢)>
٢ةد لغم لغم، زتة

 ، خط[ وهذا الغين« وتسكين الالم )بضم أرضي )لغم( انفجر يقال:

 بمواد تحشى علبة اللغم: والغين الالم )بفتح أرضي )لغم( انضجر يقال، أن والصواب

انفجرت. واطئ فإذاوطئها األرض، ثمتوضعمستورةفي متفجرة،

((٦١٣)»
G3 لغوي لغوي، وتج

٠
 وهذا للغة بالنسب ويقصد الالم( )بفتح )لغوي( نقاش فى شاركت يقال:

الالم(. )بضم )لغوي( نقاش في شاركت يقال: أن والصواب ،خطا
من به يعتد ال ما اللغو: إلى فمنسوب اللغوي: أما اللغة إلى منسوب فاللغوي:

.٢٥٢ ص ٠ج فارس ابن ،اللغة مقايس معجم (١)
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العبدي: قااللمثقب الدية، اإلبلفي أوالد

الجلمد المشة وغزض لغوًا اوالده تجعل اومئة

[.٧٢]الغرقن: ه والنيجاليشهدوجالزهررإذاثوأيًاللنومةواتحرام > تعالى: وقال

,,٦١٤>)
G5 اضئ المتفح، £0

 والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح آمن مكان فى )الملف« فالن وضع يقال:

 تجمع اإلضبارة والملف: الميم( )بكسر آمن مكان في )الملف( فالن وضع يقال: أن
أصثر أو واحد موضع فى مختلفة أوراقًا

((٦١٥»

05 امقط الملقط، £0

 يقال أن والصواب خطا، وهذا الميم( )بفتح الجمر)بالملقط( فالن رفع يقال:

 مالقط على ويجمع به يلقط ما والملقط: ، الميم( )بكسر )بالملقط( الجمر فالن رفع

المطلب. المعدن، والملقط:

((٦١٦)
اشاحه اشاح، £0

 أن بب لصوا وا ،خطا وهذا الالم )بكسر )اللقاح فالن جسم رفض يقال:

 لقاح مثل به، يلقح ما واللقاح: ، الالم( )بفتح )اللقاح( فالن جسم رفض يقال:
واإلبل الخيل من الفحل ماء واللقاح: الجدري

((٦١٧»
G3 يلقائبًا ثلصائيا، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا التاء( )بفتح ئلقائيًا األمر هذا فالن فعل يقال:

 قال نفسه ذات من وتلقائيًاتعني: التاء(، )بكسر تلقائيا األمر هذا فالن يقال:فعل

[•١ ذفيئه]يوس:ه تلقآى من أبيلد ألن يكوث تعالى:»ما

EJ



((٦١٨»

so ،03 لكنة لكثة

 أن والصواب خطام وهذا الالم(، )بفتح أجنبية )بلكنة( فالن يتكلم يغال:
 أو اللسان، وعيي عجمة واللحنة: الالم )بضم أجنبية )بلكنة( فالن يتحلم يقال:

األعجمية. باللغة المتكلم كالم على تعترض ان
((٠٦١٩)

G3 اللمة اف، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا الالم، )بفتح )اللمة( مع السفر فالن يحب يقال:
 األصحابي أو الصاحب واللمة: الالم )بضم )اللمة( مع السفر فالن يحب يقال

 الفعل من المرة اسم فهي اللمة أما والجمع(، للواحد )وحال المرنس الرفقة، السفر،

والدهر. الشدة وتعني: وضم، جمع أي: لم

((٠٠٦٢٠
So ،لمعة لمعة GS

 أن الصواب و ،خطا وهذا الالم« )بفتح براقة )لمعة( الجوهرة هذه فى يقال:
 خالض لون ل هي وقيل برق، أي الالم« )بضم براقة )لمعة( الجوهرة مذه فى يقال:

ولماع لمع والجمع ،فيه الموجود الشيء لون

«٦٢2»

G8 لوثة لوثة، £0

 به فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الالم، )بفتح )لوثة( به فالن يقال:
 من المرة فاسم الالم )بضتح اللوثة أما البطس الجنون، مس واللوثة: الالم )بضم )لوثة(

ضعض ذو متمكث بطن أي: لوثة( ذو )رجل قول: ،الث الغعل

((٥٦٢٢

G3 اللياقة اللياقة، £0

ان والصواب ،خطا وهذا الالم« )بفتح اللياقة إلى يفعر السلوك هذا يقال:

£3



 حكو/ ت - ٦ I .غ. n ودت د٦ t و( رت٩نؤويةوالئرIءجماألخطا(٠

 حياته ه اإلنسان سلوك واللياقة: الالم« )بحسر اللياقة إلى يغفقر السلوك هذا يقال:

 حتى بك يحسن ال به« يليق ال أمر »هذا نقول: باألدب، متسمًا سلوكًا غيره مع

 يقال أن واألصح البدنية، اللياقة ويقال ليك، ينسب ألن وليساهال بك، يلصق

صالبة. في الليان وهي ،البدنية المرونة

((٦٢٣»
م ليان ليان،20

 أن والصواب ،خطا وهذا الالم« )بكسر العيش من )ليان( هوفى يقال:
ونعمته. رخاءالعيش فى اي؛ الالم(، )بفتح العيش من )ليان( هوي يقال:

(<٦٢٤)>
النوح التوح، دعع

 يقال: أن والصواب (خطا ومذا الالمه )بضم اللوح على فالن صتب يقال:

العود: جران قال الالم( )بفتح اللوح على فالن كتب
يطرف مابداعندآخرالليل اذا كانه سهيل لوحامن أراقب

EJ



الشائعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم

٠٠ الهيم٠٠
((٦٢٥»

GS مد مد، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا ، الميم( )بكسر قمح )مد( فالن اشترى يقال:
معروفم مكيال أ والمد ، الميم« )بضم قمح )مد( فالن اشترى يقال

<(٦٢٦)ا

(32اضة المدة، £0

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا ، الميم« )بفتح )المدة( من فالن عاني يقال:

الجرح. في القيح من يجتمع ما :والمدة ، الميم( )بكسر قمح )مد( فالن اشترى

((٦٢٧»
ح8المواد المواد، 2

 أن والصواب خطأ، وهذا الدال(، )بتخفيف المستخدمة؟ )المواد( ما يقال:

 يتركب ما المادة: كلمة جمع والمواد: الدال(، )بقشديد المستخدمة؟ )المواد( ما يقال:
الفاظها. اللغة: ومواد مسائله، العلم: ومواد به، ويقوم الشيء منه

((٦٢٨)

GS اليوم مذ اليوم، من £0

 أن والصواب ،خطا وهذا ، الذال( )بكسر األول اليوم )مذ( أره لم يقال:

 التقائها عند تكسر ال »مذ« ذال ألن ، الذال« )بضم األول اليوم )مذ( أره لم يقال:

منذ مذ أصل ألن ساكنان؛ يلتقي عندما القاعدة سص كما الساكنة اليوم بالم

«٦٢٩»
جح المزجان المرجان، اء

 أن والصواب خطا، وهذا الميم(، )بضم )بالمرجان( مليء األحمر البحر يقال:

الواحدة اللولو، والمرجان:صغار الميم(، )بفتح )بالمزجان( األحمرمليء يقال:البحر

— — —لث[
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[.٢٢ن:٠]الرح الؤلؤوًابنه٢ثا٣٠>يحج قألتعالى: مرجانة،

((٦٣٠»»
G8 المريخ المريخ، لكة

 والصواب خطا، وهذا الميم(، )بضتح )المريخ« الفضائي المكوك وصل يقال:

 كواكب أحد والمريخ: الميم( )بكسر )المريخ( الفضائي المكوك وصل يقال: أن
الشمسية. المجموعة

(,٦٣١>،
G3 مراكش مراصش، ۶وت

 أن والصواب ،خطا وهذا الكاف( )بكسر مراكش إلى سافرت يقال:
المغربية. المملكة ومراكش: الكاف )بضم مراكش إلى سافرت يقال:

((٦٣٢))

الئ اهزاج )#المزاج،
 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الميم( )بفتح )المزاج( حاد فالن يقال:

 الطبائع من البدن عليه أسس ما والمزاج: الميم« )بكسر )المزاج( حاد فالن

 يثبت ال الذي المزاج والرجل امزجة، على ويجمع المرضية، أو الصحية واألحوال
علىخلق.

<(٦٣٣ )د

G3 امزة المزة، وكع

 أن والصواب ، خطًا وهذا الميم« )بفتح )المزة( مطار في الطائرة نزلت يقال:

دمشق قرى إحدى اسم المزة: الميم( )بكسر )المزة( مطار في الطائرة نزلت يقال:

((٦٣٤»»
63مز مز«، »مز، £0

 ،خطا وهذا كسرها( أو الميم )بفتح مز او مز التفاحة هذه طعم يقال:
والحلو. الحامض بين والمز: الميم(، )بضم )مز( التفاحة هذه طعم يقال: أن والصواب

١٥٩



«٦٣٥»
ED ،المساحة المساحة G5

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الميم« )بفتح )المساحة( فى يعمل فالن يقال:

الميم(. )بكسر )المساحة( فالنيعملفي

(<٦٣٦»
G5 مسحة مسنحة، وتة

 والصواب ،خطا وهذا ، الميم( )بكسر جمال من )مسحة( فالنة وجه على يقال:
لطاهرمنه. األثر والمسحة: الميم )بفتح منجمال )مسحة( علىوجهفالنة يقال: أن

,<٦٣٧»

مسمار مسمار، وتة
 ان والصواب ،خطا وهذا الميم(، )بضم الحائط في )مسمارًا( دققت يقال:

 بمسامير فقاها العين: سمره يعال: )بكسرالميم(، الحائط في دققت)مسمارا( يقال:
 وتد وهو المسمارجمعهمسامير، بالمسمار، :شدة البابوغيرهسمرًا وسمر محماة،

 الحاذق للنياق الضابط ويقال اإلبل، على القيام الحسن والمسمار: معروف، جديد من

المفعال وزن على والمسمار اإلبل، مسمار هو برعايقها

٦٣٨,٠«
لن أمسية امسية، وتة

 يقال أن والصواب ، خطًا وهذا الياء( )بتخفيف شعرية أمسية( إلى دعيت يقال:

 نصف إلى تطول وقد األصبوحة، خالف واألممية: الياء( )بتشديد شعرية )أمسية( إلى دعيت

المساء. إلى منسوبة فامسية معاء امس أي امس(: امسية تيته0 وقول: الليل،

((٦٣٩»
لن مسواك مسواك، وتة

 خطا، وهذا الميم« )بضم أسنانه لسظيف )مسواكا( فالن يستخدم يقال:

أو الميم( )بكسر أسنانه لحظيف * يستخدم يقال: أن والصواب

----------------دن
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 رسول أن له هريرة أبي عن واضطراب، يدلعلىحركة سوك:أصليدل سيواك،

 كل مع بالسواك ألمرتهم I الناس اوعلى ٠ امتي على اشق »لوالان قال: ٠الله

.5صعال

الم مشية مشية، لتلآل

 أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح المنتصر )مشية( فالن مشى يقال:

المشي. :هيئة ومشية الميم( )بكسر المنتصر )مشية( مشىفالن يقال:

(٠٠٦٤١١

م مصنر،مصر2ا
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بقتح المنصرم العام )مصر( زرت يقال:

 حلب بالفتح: و)قصر( إفريقية عربية دولة الميم(: )بكسر المنصرم العام )مصر( زرت

 < لقووكمًابيضربيوتا توةاموسنوأخيوأن وأؤحينآإل > تعالى: قال الضرع فى ما حل

[.٨٧]بوض'.

٠٦٤٢,١,

G8 المصرف المصنرف، زرة

 ،خطا وهذا الراء( )بفتح النقود بعض ألسحب )المصنرف( إلى دخلت يقال:

 هو الراء( )بكسر النقود بعض ألسحب )المصرف( إلى دخلت :يقال أن والصواب

مصرف. يصرف صرف الصرف، مكان البنك،

٠٦٤٣,١>

GS مطبعة مطبعة، وتة

 هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم(، )بفتح )مطبعة( هذه يقال:

 حتى الشيء إليها ينتهي نهاية على مثل على يدل أصل طبع ، الميم( )بكسر )مطبعة(

الطبع. آلة ومطبعة: عندها يختم

EJ



 ثجواشحاكاثايااسنظياطالشنيقانسظخ
((٦٤٤»

جح المطران المطران،29

 أن والصواب ، خطًا وهذا الميم« )بضم )المطران إلى النصارى يرجع يقال:

 والمطران: ،بفتحها المطران أو الميم« )بكسر )المطران( إلى النصارى يرجع يقال:

 لفظة من مقتطعة وهي األسقف، وفوق البطريك دون وهو النصارى عند ديني رئيس

 عادة يكون المطران كرسي ألن وذلك األم؛ المدينة ومعناها اليونانية )ميتروبوليس(

ومطارين. مطارنة على ويجمع ،قصبة أو مدينة في

المالءة( لمالءة، ا2)ص

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الميم( )بفتح بالمالءة المرأة التحفت يقال:

 البرد دثار من تحته للباس الساتر اللباس والمالءة: الميم )بضم بالمالءة المراة التحفت

ونحوه.
(,٦٤٦))
الج الملكية‘كلكية

 ،خطا وهذا الميم« )بضم الفكرية )الملكية( حقوق احترام يجب يقال:

 الملك، الميم(: )بكسر الفكرية )الملكية( حقوق احترام يجب يقال: أن والصواب

العامة. الملكية العامة، الملكية الصفاعية، الملكية ويقال: التمليك

«٦٤٧»

الج مناخ مناخ، زنة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح رطب حار البالد )مناخ( يقال:

 به حل والذل: البالء به واناخ أقام بالمكان: أناخ الميم( )بضم رطب حار البالد )مناخ(

 إليه، وشكاها به، أنزلها حاجته: بفالن أناخ ويقال: أبركه الجمل: وأناخ ولزم،

جوها. حالة البلد: ومناخ

EJ
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((٦٤٨»

03 ملح منح، وكع

 خطا، وهذا الميم« التجارب)بغتح بعض في الطعام )منح يستخدم يقال:

الميم. )بكسر التجارب بعض فى الطعام )ملح( يستخدم :يقال أن والصواب

«(٦٤٩»

المملحةعح لمملحة، عا0)
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األولى( الميم )بكسر )المملحة( اعطني يقال:

 ويوضع الملح فيه يوضع الذي الصغير الوعاء وهي األولى( الميم )بفتح )المملحة( أعطني

خطا. وهذا أيضًا المالحة ويقال: ،المائدة على

«٦ه٠أ

05 منى منى، وتع

 أتى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بضم )منى( الحاج أتى يقال:

 )منى( أما أميال، ثالثة مكة عن تبعد التي البلدة منى الميم(، )بكسر )منى( الحاج

جمعمنية. اسممؤنث،

(< ٦٥١)>

05 مني مني، وكع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بتشديد بالعقاب اللص )مني( يقال:

يتمنى. فجعلوه متي: معنى أما به ابتلي أي النون( )بكسر بالعقاب اللص )مني(

((٦٥٢»»

05 امنية أمنية، £0

 والصواب ،خطا وهذا األولى« الياء )بتخفيف طبيبًا أصبح أن )أمنيتي( يقال:

 يتمنى، أوما البغية، األمنية: األولى( الياء )بتشديد طبيبًا أصبح ان )أمنيتي( يقال: أن

ه[.٢]الحج: ه٠ةاتش اشئن لئلى:>إآلاذائكقألض1ق

م٦



صمجمخطكئكيوتيجننككلة
((٦٥٣»»

G3 مني مني، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا الياء( )بتخضيف الرجال اصالب من )المني( يقال:

 %لتيكنطفةقنمفة تعالى: الله قال الياء(، )بتشديد الرجال اصالب من )المني( يقال:

[.٣٧يئ,ه]الضدة:

ا(٦٥٤))

G3 المهرجان المهرجان، )،£

 أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح السنوي )المهرجان« الناس حضر يقال:

 يقام االحتفال والممرجان: ، الميم( )بكسر السنوي )المهرجان( الناس :حضر يقال
الفرس عيد ،عزيزة لذكرى وإحياء سعيدًا يحادث ابتماجًا

٦٥٥,٠),

لالع المهني المهني، £0
 وهذا الهاء( )بفتح )المهني( التعليم إلى الوطن أبفاء الحكومة توجه يقال:

 )سكي )الحدج( التعليم إلى الوطن أبناء الحكومة توجه يقال: أن والصواب خطا،

 التاء بحذف )مهن(، يجمع ال المفرد االسم إلى تكون مهفة إلى الفسبة ألن االء(

مشددة. ياء الكلمة إلحاق ثم وجويًا

٦٥٦,٠)>

G5 الجيزة ائه، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا الياء( )بتضعيف هذا؟ عملك في )الميزة( ما يقال:

 ماخوذ مصدر والميزة: الياء( عن التضعيف )بتخضيف هذا؟ عملك في )الميزة( ما يقال:

ونحى فرز أي: ماز الفعل من

EJ
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٠٠,٦هالغع٠
٦٥٧,٠>)

so ،ئبذة نبذة G3

 أن والصواب ،خطا وهذا الفون( )بفتح المقامة من )نبذة( فالن قرا يقال:

 أنبمذه الشيء نبذت يقال: نبذًا، ويقال النون« )بضم المقامة من )ئبذة( فالن قرًا يقال:

 نبذة يسيرويقال: شيم أي: مال من نبذ كذا بأرض ويقال: يدي، من ألقيته ئبذا:

 واذكزفآلكتيمريمإذانتبذت تعالى: قال لناحية، النبذةفهي أما ئبذ، والجمع

١ ٦ ]مريم:< شزهنا مكانا ينلتلهكا

«٦ه٨»

So ،نباح نباح GS

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، النون( )بكسر الكلب )نباح( سمعنا يقال:

صوته الكلب: وئباح ، النون( )بضم الكلب )ئباح( سمعنا

(٦٥٩»

SO ،المنبر المنبر G5

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم(، )بفتح )المنبر( الخطيب صعد يقال:

 الواعظ او الخطيب ترتقيه المرتقع المحل والمنبر: الميم( )بكسر )المنبر( الخطيب صعد

منابر. والجمع الناس منه يكلم

«٦٦٠)>

SO ،نبض نبض G3

 أن والصواب ،خطا وهذا الباء( )بفتح المريض )ئبض( الطبيب جس يقال:
 القلب حركة والنبض: الباء( )بتسكين المريض )نبض( الطبيب جس يقال:

أنباض. والجمع والعروق،

EJ— ■



الشالعه واللغوية والصرفية النحوية األخطاء صعجم
1

<(٦٦١>،

GS ينبوع ينبوع، زنة

 خطا، وهذا الباء( )بضم باطفاال ورحمة حنان )ينبوع( األم زالت ما يقال:

 نبع ويقال ، الباء( )بفتح باطفاال ورحمة حنان )ينبوع( األم زالت ما يقال: أن والصواب

 وقالوا تعالى: قال ينابيع، والجمع الجدولحثيرالماء أوهو الماءفبعًاونبوعًا:خرج

 ين آنزل أسة ترأن آلم > [.٩ ٠ إلسراء:9 < منآألرضيبوءا كا تفجر حقن لك نزهبح لن

 »صونوا في: مسعود ابن وقال [.٢ ١ ]للرحرح ه فآألرض فسلكهينتييع مآ، السمآه

(. الليل) مصاييح العلم ينابيع

((٦٦٢))

ام8نتن نتن،2ا

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا التاء( )بتسكين )نثن( نفس ذو فالن يقال:

غيرطيبة. نفسه رائحة اي التاء( )بكسر )ئتن( نضس ذو فالن

((٦٦٣)

G5 لمنجل المنجل، 2)

 والصواب ، خطًا وهذا الميم« )بفتح السنابل رؤوس )بالمنجل« حصدت يقال:

 لحش يدوية آلة والمنجل: الميم( )بكسر السفابل رؤوس )بالمنجل( حصدت يقال: أن

مفاجل والجمع ،المسقحصد الزرع لحصد او الكأل

((٦٦٤»

G8 نجم نجم، لتج

 )ئجم( يقال؟ أن والصواب خطا، وهذا الجيم( )بكسر النبت )نجم« يقال:

فعل باب من ونجم وطلع ظهر ونجم: الجيم« )بفتح النبت

.٤٥٦ ص ٢الميدانيج األمثال. مجمع (١)

٦€ ----------------



لحاتآ~م^^/ I ة قدة هتكتت النح

((٦٦٥»

GS نحاته نحاته، ؟0

 ان والصواب ،خطا وهذا النونه )بكسر الخشب أو الحجر )يحاته( يقال:

النحات مهنة فمي القحاته أما برادتها أي النون« )بضم الخشب او الحجر )ئحاته( يقال:

((٢٦٦٦)

لآلع نخوي نحوي، ؟0
 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحاء( )بفتح )نحوي( عالم هذا يقال:

بالفحو. العالم والنحوي: الحاء( )بتسكين عالم)ئحوي(

((٦٦٧)

نخالة،نخالة2ا

 يقال: أن والصواب < خطا وهذا القون( )بكسر القمح )نخالة( اجمع يقال:

الفخل بعد المفخل ييقىفي ما فالفخالة: النونه )يضم القمح اجمع)ئخالة(

((٦٦٨))
الع الغد الغد، £٠

 يقال ان والصواب خطا، وهذا النون( )بفتح للتد( )الثد فالن عاملني يقال:

 القد: اما انداد. المثلوالنظيروالجمع )بكسرالنونهوالند: للند( عاملنيفالن)الند

 أنداد الو »فالبجعلوا تعالى: قال ،األكمة بعودم يتبخر النبات من ضرب فمو

[.٢٢:٠اللبز < ؤأفكتقتتوئبتك

((٦٦٩»

Q3 الندب الندب، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا الدال، )بتسكين يدك في )للقذب( أثر ال يقال:

 إذا لجلد الجرحفي أثر يطلقعلى الدال(والندب: فييدك)بقتح )للتدب(الاثر يقال:

لميرتفع.
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((٦٧٠))

C«ندوة ندوة، ۶زت

 يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا الفون( )بضم أدبية )ئدوة( إلى دعيت يعال:

 اما الجماعة المجلس، بمعنى النادي والندوة: النون( )بضتح أدبية )ئدوة( إلى دعيت

اإلبل. شرب فموضع الندوة:
((٢٦٧١)

ام نذر نذر،2ا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا 0النون )بكسر )نذره( فالن قضى يقال:
 على يوجبه أوما لله، اإلنسان يقدمه ما والنذر: النون( )بفتح )ئذره( فالن قضى

 [.٧]اإلذعان: (<رؤؤذأللدرومخاؤنعنماكاذقرئمنتطبكا والجمعنذورقالتعالى: نفسه،

[■٢١<]الحجح وليوثوأثذورهم ثديقضوأتغنهم وقالتعالى:
((٢٦٧٢)

م« نزف نزف، 23

 أن والصواب خطا، وهذا والزاي( النون )بفتح مات حتى الرجل )نزف( يقال:

 يستعمل )نزف( الفعل ألن الزاي( وكسر النون )بضم مات حتى الرجل )نزف( يقال:
 المعنى بهذا فهو الفعل أما ضعف حتى علة أو جرح من الدم سال أي للمجهول مبينًا

فصد. أو بحجامة استخرجه أي: فالن« دم »نزف نقول: ،متعد

((٦٧٣»)

٢ةه النسرين النسرين، زتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األولى( النون )بفتح الحدائق )النسرين مأل يقال:

العطرية. الرائحة ذو األبيض الورد والنسرين: األولى(، النون )بكسر الحدائق )النسرين( مأل

((٦٧٤»

عالتسا،النساوح

 أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بكسر الفسا عرق بداء فالن اصيب يقال:



 2 ضانعم I نفويه و, سرفيم 1و شحوية , ٠األخطط معجم كك

 إلى الورك من عرق :الثسا وعرق ، النون( )بغتح النسا عرق بداء فالن اصيب يقال:

الكسب.

 (<٦٧»ه

 النسائي النسائي، ؟0

 أن والصواب ،خطأ وهذا النون( )بكسر يالسنن عالم )التسائي( يقال:

فراسان. فى نساء بلدة إلى نسبة النون( )بفتح بالسنن عالم )النسائي( يقال:

((٦٧٦» 

 الع نسنوية نسوية،
 أن والصواب ،خطا وهذا 0والسين النون )بفتح )نسوية( جمعية تالفت يقال:

النسوة. إلى نسبة السينه وتسكين النون )بكسر )نسنوية( جمعية تالضت يقال:

"1VV,, 

so ،النشاب النشاب
 ،خطا وهذا النون( )بفتح و)الثشاب( بالقوس الرمي فالن هواية يقال:

 السهام وهو: النون( )بضم و)النشاب( يالعوس الرمي فالن هواية يقال: أن والصواب
النشاب. صانع النشوب، والواحدةنشابةفكثير

<(٦٧٨))
ح النشادر النشادر، ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بفتح قلوية مادة )الثشادر( يقال:

 في تستعمل ،حاد طعم ذات قلوية مادة وهي النون( )بضم قلوية مادة )النشادر(
الكيميائية. التجارب

,(٦٧٩)) 

التشارةي النشارة، 2)

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بفتح )النشارة( الفجار جمع يقال:
النشر. عند ونحو الخشب من سقط ما والنشارة: النون( )بضم )الثشارة( النجار جمع



«٦٨٠))
G؛J المنشفة المنشفة، ؟0

 يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا الميم« )بفتح )بالمنشفة( فالن أمسك يقال:

مناشف والجمع به، يتمسح منديل والمنشفة: الميم )بكسر )بالمنشفة( فالن امسك
(,٦٨١))

G3 نشط نشط، )تج

 يقال؟ ان والصواب ،خطا وهذا الشينه )بفتح عمله في فالن )ئشطه يقال:

الشين. )بكر عمله في فالن )ئشيط(
«٦٨٢ر)

G3 النشوق النشوق، ؟0

 يقال: ان والصواب ،خطا وهذا النون« )بضم أنفه في )الششوقه فالن وضع يقال:
األنفم في التبغ دقيق من يدخل ما والنشوق: النون )بفتح أنفه في )النشوق( فالن وضع

«٦٨٣»
٢ةه نصب نصب، وتة

 ،خطا وهذا ، الصاد( وتسكين الفون )بفتح عينه )نصنب( دينه فالن وضع يقال:
 على يدل نصب: الصاد(. النون )بضم عينه )ئصب( دينه فالن وضع يقال: أن والصواب

 دماء عليه تصب الصنم يدي بين ينصب الحجر والثصب: استواء في واهداف شيء إقامة

 آكل »رمآ تعالى: قال ناظره امام عينيه: نصسي الشيء فالن فوضع لألصنام الذبائح

[.٣تتنقيمرأياالزكره]الماكة: وأن انصي عل رماذيح آكبعإالماذكينم
«٦٨٤،)

SO ،النصب النصب G3

 وهذا والصاد( النون )بفتح للشهداء التذكاري )الثصب« الدولة أقامت يقال:
 النون )بضم للشهداء التذحاري )النصب( الدولة يقال:اقامت ان والصواب خطا،

المنصوب العلم أو التعب الثصب: ألن والصاد(
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((٦٨٥»

03 المنصة المنصة، زئة

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح )المتصة( الخطيمب صعد يقال:

 أما للخطيب يعد مرتفع :كرسي والمنصة لميم )بكسرا )المنصة( الخطيب صعد
للعروس. يعد ٠ المزين البيت ٠ الحجلة فهي بالغتح المنصة

«٦٨٦>)

G3 نصراني نصراني،

 أن والصواب ،خطا وهذا األولى( النون )بضم )ثصراني( رجل هذا يقال:

 غيرقياس، على الناصرة إلى نسبة األولى( النون )بفتح )ئصراني( رجل هذا يقال:
الفصارى دين لفصرانية: وا

((٦٨٧)

G3 ينضب ينضب، زتع

 أن والصواب ،خطا وهذا الضاد( )بفتح ينضب ال معين العالم هذا يقال:

ينتهي. أو يفرغ أي الضاد( )بضم ينضب ال معين العالم هذا يقال:

((٦٨٨»»
So ،المنطقة المنطقة Q3

 ،وهذاخطا وكسرالطاء( الميم )بفتح )المنطقة( هذه فى يعيش فالن يقال:

 المقطق أو الطاء وفتح الميم )يكسر )المنطقة( فالنيعيشييهذه يقال: أن والصواب

التطاق. او

«٦٨٩ا)

G3 نضج نضج، وئؤك

 )ئضج( يقال: أن والصواب خطا، وهذا الضاد( )بفتح الطعام )ئضج( يقال:
 اللحم، نضج وطاب أدرك ونضاجا: ئضجًا نضج يقال الضاد( )بكسر الطعام

بدلتهم طانضبتجلودهم تعالى: قال احمحم، إذا الراي: نضج الفاصهة، نضجت

O
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لتم نظرة نظرة، لتة

 ،خط وهذا الفون )بفتح وقدير إعجاب )ئظرة( إلي فالن نظر يقال:
 النوع اسم النون، )بسر وقدير إعجاب )نظرة( إلي فالن نظر يقال: ان والصواب

نظر. الفعل من
«٦٩١»

لالع نعرة نعرة، زتة

 والصواب ،خطا وهذا العين( وتسكين النون )بفتح طائفية )نعرة( هذه يقال:

الفتة. والمعنى العين( وفتح النون )بضم طائفية )ئعرة( هذه يقال: أن

<(٦٩٢))

لدم نعس نعس، ۶وى

 فالن )نعس( يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العينه )بكسر فالن )نعس( يقال:

 عيكم ويننل يفيثيكمالثعاسأمنةقنهإذ % تعالى: قال ئعاسًا، ينعس العينئيس )بفتح

الحواس وهوفتوري النوم أول والنعاس (١ ١ ]األنغل: < بوم يطهركم ماع قنآلتمآ

((٦٩٣»

لالع نغمة نغمة، £0

 أن والصواب ،خطا وهذا الغين( )بفتح جميلة )نغمة( األغنية هذه فى يقال:

 صوت الكلمة جزس أي: الغين( )بتسكين جميلة )ئغمة( األغنية فيهذه يقال؟

موقع.
«٦٩٤)>

لدم المنفخ المنفخ، ؟0

نفخ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم« )بفتح )بالمنفخ« الحداد نفخ يقال:



 للنفخيفي يستخدمه والمنمفخ:كيرالحداد، المنفاخ الميم(أو )بكسر )بالمنفخ( الحداد

النارإلشعاال.

((٦٩٥»»

النفاسى لنفاس، اءا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النونه )بفتح )الثفاس« مرحلة في المراة هذه يقال:
الوالدة، األم تعقب التي المدة والنفاس: النون« )بكسر )النفاس( مرحلة في المراة هذه

(<٦٩٦),

G5 النفايات النفايات، هج

 أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بكسر )النفايات( العمال جمع يعال:
 منه ومانفيته الشيء، بقية النفاية: النون( )بضم (الثغايات)العمال جمع يقال،

لرداءته.

((٦٩٧»)

G5 النقب النقب، هج

 )بفتح صاحب)الثقب( مع يحشره أن الله الملك عبد بن مسلمة دعا يقال:

 مع يحشره أن الله الملك عبد بن مسلمة دعا يقال: أن والصواب خطأ، وهذا القاف«
الحائط. ثقبي: إحداث فالنقب: العين )بتسكين )النقب« صاحب

((٦٩٨»)

(8نقابة نقابة، ا*

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بفتح الصحافة )ئقابة( هذه يعال:

 من طائفة لرعية يختارون جماعة فالنقابة: النون( )بكسر الصحافة هذه)نقابة(

الطوائف.

((٦٩٩»
G8 النقرس النقرس، £0

أن والصواب ،خطا وهذا والراء( النون )يضم )بالنقرس« فالن اصيب يقال:

i
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 مفاصل في يحدث ورم والنقرس: والراء( النون )بكسر )بالنقرس( فالن اصيب يقال:

الملوك. داء يسمى كان ما وهو اكثر، إبهامما وتفي القدم،

((٧٠٠»

G3 تقاط نقاط، ؟0

 والصواب ،خطا وهذا النون( )بضم الحروف على )النقاط« فالن وضع يقال:

 جمعان فهما النقط أو النون( )بكسر الحروف على )النقاط( فالن وضع يقال: أن

الحروف. فوق تجعل التي الصغيرة العالمة النقطة: ،لكلمة

(<٧’١)>

G3 المغبط المتكب، 2

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الكاف« )بفتح قوي فالن )مفكب( يقال:

الكاف(. )بكسر قوي فالن )منكب(

<,٧٠٢»

(R ،حقلة نخة

 والصواب ، خطًا وهذا النون )بفتح عمله في نوعية )ئقلة( فالن حقق يقال:

 من هيئة أو نوع اسم فنقلة: النون( )بكسر عمله في نوعية )نقلة( فالن حقق يقال: أن

 مرة فاسم نقلة: أما والصفة. فيه النوع لبيان أو حدوثه، هيئة على للداللة نقل الفعل

)نقل(. الفعل من

((٧٠٣))

03 نمل تمل، 80

 أن والصواب ،خطا وهذا المفتوحة( الميم )بتشديد فالن يد )نملت يقال:

 نمل الفعل اما واسترخت، خدرت أي وتخضيفها( الميم )بكسر فالن يد )ئملت( يقال:

خطه. قارب الكتاب(: )ئمل يي
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م نواة نواة،2و

 رأيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بضم الذرة )نواة( رايت يقال:

فيها. األساس والجزء الذرة مركز والنوا: النون( )بفتح الذرة )وئاة(

(٧٠٥١))

so ،نواح نواح G3

 ،خطا وهذا النون« )بفتح المفقود زوجما على )وئاحا( فالنة ناحت يقال:

 هو فالثواح: النون )بضم المفقود زوجها على )وئاحا( فالنة ناحت يقال: ان والصواب

ناح. للفعل الصحيح المصدر

«٧ ٠ ٦»

G3 مناخ مناخ،

 )مناخ( يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بضتح معتدل البلد )مناخ( يقال:

 من مكان اسم والمناخ البلد يي للطقس العامة الحالة والمناخ: الميم( )بضم معتدل البلد

أناخ. الفعل

((٠٧٠٧)

GS تواس تواس، 90

 ،خطا وهذا الواو( وفتح الميم )بفتح )وئاس( أبي قصائد بعض قرأت يقال:

 وابو ، الواو( وتشديد الميم )بضم )وئاس( ابي قصائد بعض قرات يقال: ان والصواب

اليمن. ملوك إلى نسبة االسم بهذا سمي وقد ،هانئ بن الحعن العباسي الشاعر نواس:

«٧٠٨>،

SO ،النيء الئئء G3

 والصواب ،خطا وهذا الياء( وتشديد النون )بفتح الثيء اللحم تأكل ال يقال:

 لم الذي اللحم والثيء: الياء( وتخفيف النون )بكسر النيء اللحم تأكل ال يقال: أن

ينضج. لم أو النار تمسه

R



(,٧٠٩>>

G3 نير نير، لتة

 أن والصواب خطا، وهذا الفون(، )بفتح االحتالل )نير( من تخلصوا يقال:

 النير: ألن مجازي. هفا والمعفى الفونه، )بكسر )نير(االحتالل من تخلصوا يقال:

غيره. أو المحراث لجر المقرورنين الثورين عنقي فى المعترضة الخشبة

(< ٧١ ٠»

G8 نيسان نيسان زكة

 أن والصواب ،خطا وهذا النون( )بكسر )نيسان( شهر في الربيع يبدا يقال:

 لسنة الشهرالرابعفي ونيسان: الفون( )نيسان()بفتح شمر الرييعفي يبدا يقال:
الشمسية.

ئ
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٠٠ |سع٠ه

ا« ٧١))

GS هبة هبة، ورع

 والصواب ،خطا وهذا الهاء( )بفتح واحد رجل )هبة( الناس جميع هب يقال:

 والنوع الحال لبيان وهبة: الهاء( )بكسر واحد )هبة(رجل الناس جميع هب يقال: أن

هب. الفعل من

((٧١٢»

G5 مهبط مهبط، وتلع

 ،خطا وهذا الباء( )بفتح الوحي )مهبط( الرسول عمد في مكة كانت يقال:

 )بكسرالباء( الوحي )مهيط( عهدالرسول فى مكة كانت يقال: أن والصواب

الوحي. مهبط القدس ونقول؟ الهبوط، موضع والمهبط:

((٧١٣)

المهبل^( المهبل، وكع
 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الباء( )بفتح المراة عند التاسل عضو يقال:)المبل«

الرحم إلى الفرح من الممتدة القناة وهي الباء( )بكر المرأ: عند التتاسل عضو )المهبل(

((٧١٤»

هتاف هتاف، ورع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الهاء( )بكسر الجموع )هتاف( سمعت يقال:
الصوت. والهثف: الهاء( )بضم الجموع )هتاف( سمعت

((٧١٥»

الع الهراوة الهراوة، وكع
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الهاء( )بفتح بالراوة فالنًا ضريت يقال

والمعول الضخمةكالفأس العصا والراوة: الهاء( )بكسر بالراوة فالنًا ضريت



 ح^"*ب"^"^ي^اااا""*^ثثلجثثث^ثتثثدث:تذ٠٢
«٧١٦»

G3 هراء هراء، ؟0

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا االء( )بفتح )هراء( كالم هذا يقال:
الفاسد الكثير الكالم والراء: الهاء( )بضم )هراء( صالم

(<١٧١٧)

G5 هرع هرع، ة0

 والراء( الباء )نفتح الحادث مكان إلى اإلسعاف سيارات )هرعت( يقال:

 )بضم الحادث مكان إلى اإلسعاف سيارات )هرعت( يقال: أن والصواب ،خطا وهذا

الراء(. وكسر الياء
(<٧١٨»

(K ،03 هضنبة هضبة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الضاد( )بفتح )هضبة( على بيتي بنيت يقال:

 وجه على المنبسط الجبل والهضبة: الضاد( )بتسكين )هضبة( على بيتي بنيت

 الكريم الشاعرعبد قال هضاب، على وتجمع األرض. ارتفعمن أوما األرض،

الكرمي:
والهضاب سهولك بعيداعن احيا صيف الحبيبة فلسطين

((٦٢٠»
G8 مهلوس مهلوس، وعج

 وكسر الالم وتسكين الهاء وفتح الميم )بضم مهنوس الرجل هذا يقال:
 الهاء وتسحين الميم )بفتح مهلوس الرجل هذا يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الواو(

هلس الفعل من المفعول اسم ومهلوس: ، الالم( وضم

((٦٢١»
GS هليون هنيون، وعج

،خطا وهذا الياء( وضم الهاء )بفتح )االيونه اكل يحب فالن يقال:
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 ذو نبات وهو الياء( وضم االء )بكسر )الليون( اكل يحب فالن يقال: أن والصواب

قصبيؤكل.

((٦٢٢»»

Ge همدان همدان، ثتج

 قبيلة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح )همدان( قبيلة يقال؟
الميم(. )بتسكين )همدان(

«٦٢٣أ

Ge مهمه مهمة، 89

 والصواب ،خطا وهذا والهاء( الميم )بفتح رسمية )مهمة( في فالن أرسل يقال:

 والجمع مهم مونث ومهمة: الهاء( وكسر الميم )بضم )مهمة(رسمية فالنفي يقال: أن

والتدبير. اليقظة إلى يدعو ما المحرقة الشدائد األمور: من والمهمات مهمات

(٠٠٦٢٤٠

G3 هوام هوام، 89

 أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بتخفيف األرض )كهوام( تكن ال يقال:

 ودوابها حشراتها األرض: وهوام الميم( )بتشديد األرض )كهوام( تكن ال يقال:

المؤذية.

((٧٢٥)»

G3 هوية هوية، 89

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الهاء( )يفتح )هوية( بال يعيش فالن يقال:

 المطلقة الشخص حقيقة على يدل ما والوية: الهاء( )بضم )هوية( بال يعيش فالن

الجوهرية. صفاته على المشتملة

(٠٧٢٦٠)

Ge لهاون ا لهاون، ا 89

والصواب ،خطا وهذا الواو( )بكسر )الهاون( فى الحبوب فالنة دقت يقال:

 آل



 اداة وهو )بضمها( الباون أو الواو( )بفتح الحبوبيي)الهاون( دقتفالنة أنيقال:

األشياء. لدق تستعمل

((٧٢٧)

GS هنة هنة، ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الهاء(، )بكسر )هفة( فالن اصابت يقال:

وهنوات علىهنات وتجمع والشرور الفساد والهنة: الهاء( )بفتح أصابتفالن)هنة(

(,٧٢٨>)

G8 هوادة هوادة، وئ؟

 أن والصواب ،خطا وهذا الهاء( )بضم )هوادة( بال اعداءنا سنحارب يقال:

واللين الرفق والبوادة: الهاء( )بفتح )هوادة( بال أعداءنا سنحارب يقال:

(,٧٢٩))

G5 هينة هينة، وتج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الهاء( )بفتح )هينته( على فالن يمشي يقال:

ورفق. بتودة اي: هونة على او الهاء( )بكسر )هينته( على فالن يمشي

«٧٣٠))
GS الهواية الهواية، وتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الباء( )بضم )هوايته( يمارس أن فالن يحب يقال:

 من اإلنسان يزاوله ما االء(والواية: )بكسر يمارس)هوايته( ان يحبفالن يقال:

احتراف. دون عمل او رياضة
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٠٠ش|ه٠٠
,,٧٣١)>

الوبرا الوبر، 2ا

 أن والصواب ،خطا وهذا الباء( )بتسكين وجهه من )الونر( فالن ازال يقال:

 وهو ونحوها واألرانب لإلبل والوبر: الباء( )بفتح وجهه من )الوبر( فالن أزال يقال:

 < أنتا وأشعارهًا وأربارها أصوافها ومن تعالى: أويارقال والجمع لسغنم حالصوف

٢٨٠ ]النحل:

٧٣٢,٠>>

so ،الوجدان الوجدان G3

 ، خطًا وهذا الواو( )بضم )الوجدان( من نابعًا كالمًا فالن قال يقال:

 الواو( )بصسر )الوجدان( من نابعًا كالمًا فالن قال يقال: أن والصواب

 من النفسية الحاالت من ضرب على يطلق ،الباطنة وقواها النفس والوجدان:

 مصدر ،والمعرفة باإلدراك تمتاز اخر حاالت مقابل في ،واأللم باللذة تأثرها حيث

وجد. الفعل

<,٧٣٣»

SO ،الوحدة الوحدة GS

 ،خطا وهذا الواو( )بكسر الوطتية )الوحدة( لى1 نسعى أن علينا يقال:

 خالف والوحدة: الواو( )بفتح الوطنية )الوحدة( إلى نسعى أن علينا يقال: أن والصواب

بنفسه. انفرد أي ،وحد الفعل مصدر الكثرة

«٧٣٤»
SO ،التجمة لتخمة G3

أن والصواب خطا، وهذا الخاء( )بتسكين )التخمة( من فالن يعاني يقال:



اآلخبئلنجررة م|جم�

 هو والوخم وخم الضعل :من والتخمة )بفتحالخاء( )التخمة( يعانيفالنمن يقال:

الشيء الوبيمن

<,٧٣٥»

G3 وددت ودذت، ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا األولى( الدال )بفتح معكم كنت لو )ودذت( يقال:

تمنيت أي ورذت األولى( الدال )بكسر معكم كنت لو )ودذت( يقال:

((٧٣٦»

ا8الوتد الوتد، 2ا

 دق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التاء( )بفتح األرض في )الوئد( دق يقال:

 تشد حديد أو خشب من األرض يفي يدق ما والوتد: التاء( )بكسر األرض في )الوتد(

لتعبيتهام الخيمة حبال إليه

(<٧٣٧)>

«8الوداع الوداع، 27

 والصواب خطا، وهذا )بكسرالواو( )الوداع( حجة خطبة النبي القى يقال:

 االسم لمسافر، تشييع الواو(والوداع: )بفتح )الوداع( القىالنبيخطيةحجة يقال: أن

العداوة وترك والمهادنة للمصالحة فهو بالكسر الوداع اما شيع، أي ودع الفعل من

((٧٣٨»

الدي الدية، £3
 ،خطا وهذا وفتحها( الياء )بتشديد القاتل من )الدية( القوم طلب يقال:

 من يعطى ما والدية: الياء( )بتخفيف القاتل من القوم)الدية( طلب يقال: أن والصواب
 القتيل: القاتل وودى ودى الفعل مصدر والدية ديات والجمع القتيل نفس بدل المال

 ودج موبئة كمدربؤ موبائ.ئتلكا >وشئ؛ل:الىئقالوت ديته وليه أعدى

[.٩٢دالدا.:غلئائقاذ

FI
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<(٧٣٩))

ا8الوديان،الوديان2ا

 أن والصواب ،خطا وهذا )بكسرالواو( )الوديان( في المياه تجري يقال:
 والوادي: ،األودية أو وا جمع والوديان: الواو( )بضم )الوديان( في المياه تجري يقال:

واآلكام. والتالل الجبال كلمنفرحبين
((٧٤ ٠»»

so ،03 وجل وجل

 )وجل( يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجيم( )بضتح الرجل )وجل( يقال:
 ذكرألله آليينإذا إنماآلمؤمثوب تعالى: قال خاف وجل: الجيم« )بحسر الرجل

ا.٢تت<]األذغحا:

«٧٤١>)

so ،لوزس ا الوزس G3

 أن والصواب ،خطا وهذا الواو( )بكسر اصفر لون ذو نبات )الورس( يقال:

القرنية. الفصيلة من نبت والورس: الواو( )بفتح أصفر لون ذو نبات )الورس( يقال:

,(٧٤٢،)
so ،الورك الودك G3

 أن والصواب ،خطا وهذا الواو( )يكسر )الورك( في فالن أصيب يقال:

 اإلنسان من الفخذ فوق ما والورك: الواو( )بفتح )الورك( في فالن أصيب يقال:

والعضد. كالكتف

(,٧٤٣،)
الح ورم وذم، ؟0

 ،خطا وهذا وفتحها( الراء )بتضعيف االلتهاب بسبب يده جلد )ورم يقال:

 أي وكسرها( الراء )بتخفيف االلتهاب بسبب يده جلد )ورم( يقال: أن والصواب
متعد ففعل ورم أما فمو ورم انتفخ،
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(<٧٤٤ )٠

so ،وزنة وزنة G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الواو( )بفتح ثعيلة )وزنة( فالن حملني يقال:

 الواحدة المرة لتوضيح ال الوزن حالة إلظمار الواو( )بكسر ثعيلة )وزنة( فالن حملني

)وزن(. المثال الفعل من
((٧٤٥»

٢لد وسط وسط، £50
 يجوزان جائزكما الوجه هذا السين( )بفتح قومه )وسط( فالن جلس يقال:

 والتصغ العدل على يدل وسط السين(، )بتسكين قومه )وسنط( فالن جلس يقال:

[.١ ،٣دتكاهاليلرح أكة لجتلئبحؤت ؤذ'هق > قاىصار:

((٧٤٦»

So ،03 وساطة وساطة

 والصواب ،خطا وهذا الواو(، )بحسر المسوول )وساطت( فالن طلب يقال:

 وسط الغعل مصدر والوساطة: الواو( )بفتح المسوول )وساطة( فالن طلب يقال: أن

 دولتين يين قائم نزاع فض أكثر، أو دولة محاولة العام: الدولي القانون فى والوساطة
فيه أيضًا هي تشترك الذي التفاوض طرق عن أكثر أو

الااله،<١١

So ،03 موسيم موسم

 يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا السينه )بفتح الصيف )موسم( هذا يقال:

السين(. )بكسر الصيف )موسيم( هذا

«٧٤٨ا>

So ،03 ميسم ميسم

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميم( )بفتح ميسم ابفه: فالن سمى يقال:

والجمال. الحسن اثر وميسم: الميم( )بكسر ميسم ابفه: فالن سمى

ج
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((٧٤٩»)

(K ،موسنوس موسوس GS

 أن والصواب ،خطا وهذا الثانية( الواو )بفتح )موسنوس( شخص فالن يقال:
 الوسواس أصابه من والموسوس: الثانية( الواو )بكسر )موسنوس( شخص فالن يقال:

 اي وسوس: الفعل من ،يبينه لم مختلط خغي بكالم وتكلم عقله في اصيب من أو
الوساوس. اعترته

,(٧٥٠))
G5 المؤصيل الموصل، وتع

 بلغنا يقال أن والصواب خطا، وهذا الميم )بضم )المؤصل مدينة بلغنا يقال:

العراق شمال فى كبيرة مدينة والموصل: ، الميم« )بفتح )الموصل( مدينة

((٧٥»)

لن نفتح وضح، وتع

 ،خطا وهذا الضاد( )بتسكين النهار )وضنح( فى البيت اللص سرق يقال:
 أو الضوء أي الضاد( )بفتح النهار )وضح( في البيت اللص سرق يقال: أن والصواب

القمر. او الصبح بياض

ا«٧٥٢))
G3 وفق وفق، وتع

 )بكسر عليها المتعارف األصول )وفق الفتاة لخطبة الشاب يتقدم يقال:

 األصول )وفق( الفتاة لخطبة الشاب يتقدم يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الواو(
الشيئين بين المطابقة وتعني الموافقة والوفق: الواو( )بفتح عليها المتعارف

(,٧٥٣,)

لن الوفيات الوفيات، وكع

 خطا، وهذا الياء( وتشديد )بكسرالفاء )الوفيات( صفحة طالعت يقال:
 والوفيات: الياء( وتخفيف الفاء )بفتح )الوفيات( صفحة طالعت يقال: أن والصواب

الوفاء. كثرة أي الوفية لكلمة جمع والوفيات: الموت الوفا: جمع



■٠٣٠~م~:~,!حضةئشئيةئلتثتةكالكغائخطلضيسحا^نحذتتد
((٧٥٤»
،اوالتا'الع اوال

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا التاء )بكسر سعيدة وقاته يقالحضيت

 مونث جمع ال تكسيرلوقت، جمع أوقات ألن التاء( )بفتح سعيدة )اوقاتا( قضيت

سالم

الع الوقود الوقود، زنة
 أن والصواب ،خطا وهذا الواو( )بضم السيارة خزان من )الوقود( ئفذ يقال:

 توقد ما او نفطية مادة :والوقود الواو( )بفتح السيارة خزان من )الوقود( نفذ : يقال:

 أءدت رليجارة وثودهاأكاس أتغوالنارآلق تعالى: قال وغيره حطب من النار به
[■٢:،؛ابر1صايج

,,٧٥٦),

ا8الولوع الولوع، 2ا

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الواو( )بضم شديد بالعلم فالن )ولوع( يقال:
شديدا. به وعلق أحبه العبارة: ومعنى الواو( )بفتح شديد بالعلم فالن )ولوع(

EJ
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٠٠ الياع****
«٧ه٧>)

03 يد يد، ؛0

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا الدال )بتشديد األمر في )يد( لي ليس يقال:

 من تكون التي الكلمات من يد كلمة ألن الدال( )بتخفيف األمر في )يد( لي ليس

 فهماكلمتان وأب دم كلمة مثل يدو، اآلخرأي واوفي حرف األصل فى ولها حرفين

التضعيف. من قخلوان

((٧٥٨))

03 المشر الميسر، ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا السين« )بفتح الميسر يلعب فالن يقال:

 فإنما تعالى: قال بأنواعه، القمار والميسر: السين« )بكسر الميسبر يلعب فالن

 4آله أكر عن ويصدكم والمير آتمر فى وابغضآة العداوة بيكم يوقع أن آلشيطن يربيد

[.٩١الماتدة:1

((٧٥٩»
03 البعخلة النقش، £0

 والصواب ،خطا وهذا القاف( )بتسكين النوم ال )اليقظة( وقت هذا يقال:

 نقيض النوم، من االنتباه واليقظة: القاف« )بفتح النوم ال )اليقظة( وقت هذا يقال: أن

النوم.
«٧٦٠))

03 يونس« »يوسق، يونس« »يوسيف، ؟0

يوسف في 0السين )بكسر )يونس( ال )يوسيف( يدعى الشاب هذا يقال:

ج



 "ضبه?"*بحضمض٣ي|٦ةت١ثثثثو؛كؤإلحو±ثو|صثث؛ثئخطاتئل7
 يدعى الشاب هذا يقال: والصوابأن خطا، وهذا يونس، النون(في و)كسر

 تعالى: قال يونس في النون( و)بضم يوسض ه السين( )بضم )يونس( ال )يوسف(

 يوسفأليه قال .وقالتعالى:إذ1١٦٣اساء:4وأيوبويونوهرون وعيتى
٠خح،[دييكهه؟تآبليك٠'لئتتىتإلئتت٠كنجاقذالأئئز

G3
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والسغويةالشادعة والصرفية النحوية األخطاء معجمممححك

٠٠ املزة *٠
((٧٦١»
أتىك( إلى، *أتى

 السائح أتى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عمان، إلى السائح أتى يقال:

)إلى(. ب ال بنغسه يتعدى التركيب هذا فى اتى الضعل ألن ،عمان

((٧٦٢)

أئرفي أترعلى، 2)
 ائر يقال أن والصواب ،خطا وهذا ، كثيرًا علينا فالن كالم اثر يقال:

 بقية األثر الخليل: قال )علىى، ب يتعدى ال أثر الفعل ألن كثيرًا؛ فينا فالن كالم

 واثر ،العالمة واألثر: ،علقة فيه تبقى أن بعد يرى ال وما شيء كل من يرى ما

 4فىوجوههمقنأثرالشجور قالتعالى:ييماهم بعدفوتعينه، الشيء

[.٢٩]الغتح:

(٧٦٣)ر

علىأثر،فيأثرمم2ا

 وهذا اإلسعاف، سيارات انطلقت ذلك أثر( و)على االنفجار، سمع يقال:

اإلسعاف سيارات انطلقت ذلك أثر( و)في يقال: أن والصواب ‘ خطا

,,٧٦٤))

أجالم من األجل، 2د

 )من يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القتال اوقفوا ،الوحدة )ألجل( يقال:

 بف على كتننا ذلك آجل فمن تعالى: قال بسببها أي القتال أوقفوا ،الوخدة اجل(

م٢زه]'دص:٠اذى



((٧٦٥))

أخذفي ا*اخذب،

 خطا، وهذا الخصوم، على بالرد( المنبرو)اخذ الخطيب صعد يقال:
 شرعفيه، أو ،بدا أي أوأخذيرد: الخصوم على الرد( في )أخن يقال: أن والصواب

الباء. ال )في:( ب يتعدى أخذ والفعل

((٧٦٦>)

ام ب آخذ على، )|خذ وكع
 عليًا آخذت يقال: أن والصواب خطا، وهذا ذنبه، على عليًا آخذت يقال:

 ف اليؤاخذكمآسهيآللغو تعالى: قال ، )على( ال ، بالباء يتعدى آخذ الفعل ألن بذنبه

[.٨١]العإ:٠ًا

<<٧٦٧)>

G5 ل يؤبه ب، يؤبه وكع

 ال أي: له يؤبه ال فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا به، يؤبه ال فالن يقال:
»الوسيط«. فى جاء كما األولى الجملة تصح وقد ،لحقارته به يحتفل

((٧٦٨»
G3 لي كصديق فالنًا اتخذت وكع

 اتخذت يقال أن والصواب ،خطا وهذا لي صصديق فالنًا اتخذت يقال:

 السلبية اآلثار فمن الجملة، على التشبيه »كاف، دخول أما ،لي صديقًا فالنًا

العريية. في للترجمة

((٧٦٩))

الجلسةم موعد على مرضه اخره وكع

 أخره يقال: أن والصواب خطا، وهذا الجلسة، موعد على مرضه اخره يقال:
 أخر الفعل ذلك: وعلى بعده، جاء عنه: وتأخر قدمه ضد : الجلسة موعد عن مرضه

)على(. ال )عن( ب يتعدى 0——



ا خطا*الفحويةوالطرفيةوالتغويةالشألط٠كماالم

»٧٧٠»

(K التهلكةعح إلى به أدى األمر هذا

 هذا يقال: أن والصواب ،خط وهذا ،التعلكة إلى به ادى األمر هذا يعال:

بالباء ال بنضسه، أدىيتعدى الفعل ألن أوصله؛ التهلكة: إلى أداه األمر

 الرجل أدى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،حقه فالنًا الرجل ادى يعال: □

مفعولين إلى )إلى( ب و واحد مفعول إلى بنضسه يتعدى أدى ألن حقه؛ فالن إلى

 إن وينهممن ومنآهآللكتبيمنإنتامنهيتنطاريؤزوإيك تعالى: قال

[.٧صران:ه وال4تآمنهبديناراليؤدوإيك

«٧٧١»

8الرضاعة اخيفي هذا2)

 أخيمن هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الرضاعة، اخيفي هذا يقال:

 أخي رضيعي: وفالن الرضاعة، من إخوة اللبن: رضاع بينهما يقال الرضاع: الرضاعة

 تب آلنقأرضقنكمرأخوتكم وأمهذتكم تعالى قال الرضاع من

[.٢٣:٠(<]الذسا اآلشكة

«٧٧٢»

لم لسفر البنهبا األب أذن2ا

 البنه األب أذن يقال: أن والصواب ،خط وهذا بالسقر، البنه األب انن يعال:

 بامري، ويجوز بإذني، وفعله األمر:علمت، بهذا اذنت قد العرب: تقول السفر، في

 فيه إذنه طلب أي: كذا فى استأذنه ويقال: ،كذا ليي أذن ذلك: ومن الخليل: قال

 ذاالذىيشفععندهإال>ش قالتعالى: وقيل:اذنلهفيهإذنًاوأذنيا:اباحهله،

[.٢حهه٠ب؛ر٠<لاوىتلعه اذذيحسللممايهذأنبهلحح

i



صجاخككحيتكاتثيعكاننيقاكقة
«٧٧٣»

كم السفر في منه فالن استاذن وتة

 استأذن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السفر، بت منه فالن استاذن يقال:

 بحرف ال بنفسه يتعدى فاستأذن فعله. له ليطلق فيه إذنه طلب أي:السفر في فالنًا

 تعالى: قال عليه، الدخول إذن طلب أي عليه«: •استأذن ونقول: )من( الجر

[ا٨٦ ]التؤبة: < دذنا ١تدالو منهكتح آلصزن أوزأ نلك تتئث٦>

((٧٧٤>،
الخقهرهن ادن

 الظهر)الفعل أذن يقال: أن والصواب خطا، الظمروهذا ادن يقال؛

 أذن فالفعل ؛إليها ونادى بها علم1 بالصالة: فالن أذن أو للمجهول« مبني

 يجااله وأذنفآكاسيًالجيأتوك تعالى: قال بالباء، يتعدى

٠[٢٧العج:1
»٧٧٥،،

األمرالع من فالن ارتاب وتة

 فالن ارتاب يقال؟ أن والصواب خطا، وهذا األمر، من فالن ارتاب يقال:
 والظن الشك والريب: اتممه، به: ارتاب ويقال شك، وبه: فيه ارتاب تقول: ،األمر في

 به كان إذا ، وخوفًا شكا عليك أدخل إذا األمر: هذا رابني تقول: ،والحاجة والتهمة

٠[٢-١تسًاذهكثالرذدذبذد'ىعشنيح]االرة:0ت١> قالتعالى: يريب، ما

»٧٧٦،،

G8 المحدد الوقت سيحضرفي أنه على فالن اكد وتة

 والصواب ،خطا وهذا ،المحدد الوقت في سيحضر انه على فالن اكد يقال:
 أكد فالفعل وقرر وتق أي: المحدد، الوقت في سيحضر أنه فالن أكد يقال: أن

الجر. بحرف ال بنفسه يتعدى

ل£



بةوالتقويةالشائعق٠ماألخطا»ائئحؤيةوالصكرج*ا هلم١اليم١١
لآلع يأتمربامرقائده الجندي ؟0

 يأتمر الجندي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا قائده، بامر يأتمر الجندي يقال:
 ألن لباء، ا بالالم الفعل يتعدى الجمل أوتاتمرلقائدهأييمسالمره؛ففيهذه ألمرقائده،

استبد. برايه: فالن وائتمر إيذائه، فى تشاوروا بفالن: وائتمروا به هم بالشيء(: )ائتمر معنى

«٧٧٨»

G؛5 سريعًا المسالة هذه تحل بان نامل زعة

 نأمل يقال أن والصواب ،خطا وهذا سريعًا المسالة هذه تحل بأن نامل يقال:

 جر حرف رلى الحاجة دون بنفسه يتعدى أمل: فالفعل ، سريعًا المسألة هذه تحل أن

الحل. نرتقب او نرجو الجملة: ومعفى

£3



٠٠ االهـ ٠٠
((٧٧٩»

Oسفرك من بأس ال ؟ G5

 سفرك. في بأس ال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا سفرك، من باس ال يقال:
 خوف، ال عليك: باس ال ويقال: ضرر. وال مانع ال بسفرك: باس وال فيه حرج ال أي:

صعوبة. ال :تعرفوا أن باس وال

(,٧٨٠))

بتفالنفيالمسألةى2ا
 المسألة فالن بت يقال: أن والصواب خطا، وهذا المسالة، يعال:بتفالنيي

 امضاها المسالة: فالن وبت جر، حرف إلى الحاجة دون بنغسه يتعدى بت الفعل ألن
به. وجزم نواه األمر: فالن وبت تردد يال اصدره الحكم: فالن وبت

«٧٨١))

so بالبتة الله وعد اخلف لن G3
 اخلف لن يقال ان والصواب ،خطا وهذا ،بالبتة اللم وعد اخلف لن يقال:

فيه. رجعة ال قطعا والبتة: ٠البتة الله وعد

«٧٨٢»

So م األخبار آخر عليكم سنبث
 سنبث يقال: أن والصواب ،خطا آخراألخباروهذا عليكم سفبث يقال:

 الحاجة دون ينغسه يتعدى بث فالفعل عليها نطلعكم وننشر، نذيع أي األخبار آخر

)على(. الجر حرف إلى

«(٧٨٣»»

(8بدافيالعملإلنجازالمشروع2

بدًا يقال: أن والصواب ،خطا ومذا المشروع إلنجاز العمل ه بدا يقال:

£3



 طسبه"بداتالنسعراسنيه,السسةالفاسةكالشائعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم

بالباء. أو بنضسه يتعدى بدا الفعل :رأينا ما وعلى العمل، بدا او المشروع إلنجاز بالعمل

((٧٨٤»»

(K 03 عني بدر عما أعتذر 

 مني بدر عما أعتذر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عتي بدر عما اعتذر يقال:

)عنه. ب ال )منه ب يتعدى بدر فالفعل غضب« بوادر منه »بدرت نقول: مني، بدا اي:

((٧٨٥»

G3 للعجوزلمساعتدها بادرفالن £0

 فالن بادر يقال: أن والصواب خطا، وهذا يقال:بادرفالنللعجوزلمساعدتها

واالسمبادرةوالجمعبوادر. أيأسرعاليها، لمساعدتهاإلىالعجوز

كثير: قال

البوادر واستعجلتني الهوى إليها قادني دارعزة هذي قيل إذا

,,٧٨٦»

G3 صديقه حال عن بالسؤال بادرفالن ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صديقه حال عن بالسوال فالن بادر يقال:

 وعاجله سبقه أي: حاله. عن السرال إلى بادره أو حاله عن بالسؤال صديقه فالن بادر

بالباء )الى( ب الثاني المفعول الى يتعدى او مفعولين الى بنفسه يتعدى بادر والفعل

«٧٨٧»

S0 يالجهل العلم تبدل ال G5

 الجهل تبدل ال يقال: أن والصواب خطا، العلمبالجهلوهذا تبدل ال يقال:

 الجملة هذه ه فالنمي المتك، على يدخل هذاالتركيب الباءفى حرف ألن بالعلم

 قد بعضمم أن مع عليه. الباء تدخل لذا الجهل الى المتروك هو العلم و العلم ترك عن

 4 اكييل سوآ: آلكغرآإليمنفقذضل يتبدل الوجمينقالتعالى:ومن اجاز

(.١٠٨:7لقر1

لج



الئحويةوامئرفيةواشويةالشسة٠معجماال*خطا

((٢٧٨٨)
so 03 عنك بدال ارضى ال

منك. بدا ارضى ال يقال: ان والصواب ،خطا وهذا عنك بدالً ارضى ال يقال:

(<٧٨٩)>

So 03 بالبديهة فاجاب سالته

 فأجاب سألته يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالبديهة فأجاب سالته يقال:
توقفم بال ارتجاالً أو غيرفكر، من البديهة: على

(( ٧٩٠»

So 08 تعب بأنك يبدو

 أن إذ ،تعيب أئك يبدو يقال: أن والصواب ،خطا وهذا تعب بأئك يبدو يقال:

يبدو. الفعل فاعل تعمب( )انك الموول المصدر

«٧٩١»

SO 08 علته من المريض برعئ

 المريض: برى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا علته من المريض برئ يقال:
 من فالن »برن القول: ويمكن لها. داعي ال إضافة علته( و)من به، مما وتخلص شفى

وخال. خلص أي العيب«

((٧٩٢)

SO 08 فالن نية حسن عن الفعل هذا برهن

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن نية حسن عن الفعل هذا برهن يقال:

)على(. الجر بحرف يتعدى الفعلبرهن ألن فالن، نية الفعلعن هذا برهن

((٧٩٣»

SO 08 باسل فالن شر با

 العمل؛ فالن باشر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالعمل فالن باشر يقال:
الجر. حرف إلى الحاجة دون بنضسه يتعدى باشر فالفعل

C3



ا ح ااع لس*t *ندح>وا واطرفية حتيةI مفيم ال

((٧٩٤»

G5 يتقهقر به ابصرت لتة

 أي: يتقهقر أبصرئه يقال: أن والصواب خطا، وهذا يتقهقر به ابصرت يقال:
بصيرًا وجعلته اخبرته

«٧٩>>ه

G5 أبيهم بكرة عن جاؤوا لكع

 على جاووا يقال: أن والصواب خطا، وهذا أبيهم بكرة عن جاووا يقال:

 والبكرة: آخرهم إلى أولهم من جاووا أو ،احد منهم يتخلف لم أي أبيهم بكرة

اإلبل من الغتى وهو البكر مونث الجماعة

((٧٩٦»

03 البعض ببعضهم أوشكوا البعض بعضهم إلى انضموا دعإك

 ،خطا وهذا البعض ببعضهم شكوا أو البعض بعضهم إلى انضموا يقال:

 بعض: يقال: بعض، في بعضهم شك و بعض، إلى بعضهم انضم يقال: أن والصواب

 والجمع وبعضمذكر بعض، منه الشيءوكلطائفة وهوتجزئة ،واحد أصل

)ال(. ب تعرف ال وبعض ببعض، بعضها متصل الدار هذه نقول: أبعاض،

 ٠[٢ ١ ]النساه: ه بعض إل بعضكم أفضى وقت هوكيفتأخذونه، تعالى: قال

 وقال ٠[٤ ٠ الححم 4 ريع لمآمتصرمع يتض بتضهم آآلناس دفع ولرال تعالى وقال

[.٩٩]الكهف: وترككابعضهميزمبذيموجفيبتضوثفخفيالشوربمعتهمجنعا« تعالى:

,,٧٩٧))

باألمر الرجل الموظف بلغ دعج

 الموظف بلغ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا باألمر الرجل الموظف بلغ يقال:

الباء إلى الحاجة دون مفعولين إلى متعد فعل بلغ الفعل ألن األمر. الرجل

Er



((٧٩٨»

03 الخارجي بمظهره باالهتمام يبالغ فالن ۶زةؤ

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، الخارجي يقال:فالنيبالغباالهتمامبمظهره

 ويجتهد الجهد، أوييذلغاية الخارجياي:يفالي، بمظهره االهتمام يبالغفي فالن

بالباء. ال ده( ب يتعدى بالغ الفعل ألن يقصر، وال
«٧٩٩»

أعالهم بناءلماورد2ا

 ورد ما طى يناه يقال؛ أن والصواب ،خطا وهذا اهال*، ودد لما بثا* يقال:

 عليه ويناء احتذاه أي: كالمه، على »بنى وقول: قدم، ما على بناء او أعاله

له(. مفعول انه على )بالنصب

□



z لشالعة والنفويةا والترفية النحوية ممجماألخطاء /1^—ب

٠٠ اآلء ٠٠

« ٨٠٠،>

G3 بالفعل القول أتبعت £0

 القول أتبعت يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالغعل، القول أتبعت يقال:
 أتبعت ومعنى ،البام حرف إلى الحاجة دون مفعولين إلى متعد أتبع الفعل ألن ؛الفعل

به. الحقته الغعل: القول

(,٨٠١)،

G3 العربية إلى النص فالن ترجم £0

 ترجم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العريهة، الى التص فالن ترجم يقال:

إليها. نقله أو اوفسرهبالعرسة بالعريية النص فالن

((٢٨٠٢)

G3 حنيفة أبي اإلمام يدي على العالم تتلمن £0

 أن والصواب ،خطا وهذا حفيفة ابي اإلمام يدي على العالم هلمذ يقال:

عنده. أو لإلمام تلمذ يقال:

(<٨٠٣،>

G3 واضح غير بكالم فالن تمتم £0

 تمتم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا غيرواضح )بككالم فالن تمتم يقال:
 ه؛ألناسلتمتمبذمدىدة(٠)فيكالم(غيرواضحاىغلفيهولميفه فالن

والميم. التاء الى رده اي: الكالم )تمتم وكذلك الباء، ال

((٨٠٤،،

(8ا*جاءفالنعلىالتوأوللتو

 فالن جاء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا للتو، او التو على فالن جاء يقال:
بتو. فليس الطريق ببعض قام فإن شيه، يعرجه ال قاصدًا :تؤًا

EJ



۶تمنم لقغوكلحبلتةا وا تتت^ثتطابكحيمائألية7

٠٠ األك*٠

8ثأرفالنللقتيل2ا

 أو القتيل فالن ثأر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا للقتيل فالن ثار يقال:

 كمايقال: بالباء، أو بنفسه فالفعلثاريتعدى قتلقاتله، أو دمه، طلب أي: بالقتيل

أدركه. ثأرالثأر: ونقول: ثاره، منه اخذ واثارمفه: آثار،

«٨٠٦»
Q3 الجريمة في متورط فالنًا بان دبت زتة

 أن والصواب ،خطا وهذا ،الجريمة في متورط فالنًا بان ثبت يعال:

 فاعله ثبت فالفعل وتحقق صح أي: الجريمة في متورط فالنًا أن ثبت يقال:

 على الباء الجر حرف إدخال رلى هنا حاجة فال متورط( فالنًا ان المصدر

المصدر.

AiVii"

G8 الخبر هذا صحة من نتثبت أن علينا ؟0

 أن والصواب ه خطا وهذا الخبر، هذا صحة من نتثبت ان عليفا يقال:

 )من( يالحرف له حاجة ال فالفعل الخبر، هذا صحة نتثبت أن علينا يقال:

 قوما تيبوا آن فتييثو تعالى: قال الخبرونصححه نحقق الجملة: ومعنى

بجهالة«. قومًا تصيبوا أن »فتثبتوا اخرى: قراءة وي [،٦الحخرات: 6 مهملت

((٢٨٠٨)

G3 حاكمهم على نارالناس آلتة

 الناس ثار يقال: أن والصواب ،خطا وهذا حاكمعم، على الناس ثار يقال:

بالباء. يتعدى بل )على( ي يتعدى ال ثار فالفعل بحاكمهم



الشالععك الدحويةوالصرفيرووشوية ممجماالخطام ك

٠٠ اجلمي ٠٠
((٨٠٩»)

Ge حقي في فالن أجحف 80

 فالن :اجحف يقال: أن والصواب وهذاخطا، يقال:أجحففالنفيحقي
 ال ما :كلفه بعبده، وااجحففالن به، اإلضرار اشتدفي ذهب، به: اجحف وهول بحقي،

رغت(. ب ال بالباء، يتعدى والفعألجحف لفاحش، بالنقص اإلجحاف ثماستعير يطاق،

((٨١ ٠))

Ge الناس من المال يستجدي المتسول كان وعة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الناس من المال يستجدي المتسول كان يقال:
 الفعل من وعطاءهم جدواهم يطلب او ،حاجة يسالم الناس: يستجدي المتسول كان

)من(. الجر حرف الستعمال حاجة فال ،جدا

((٨١١))
Ge نفعًا يجديح األمر ال اءهذا

 يجدي ما يقال: أن والصواب خطا، وهذا نفعًا، األمريجديك ال هذا يقال:

 أغنى، عنه(: و)أجدى نفع األمر: اجدى الفعل من يغني ما أي: األمر، هذا عنك
أعطاه وعليه«: فالنًا و»اجدى

((٢٨١٢)

Ge وطنه بحق أجرم £0

 او وطنه، إلى أجرم يقال: والصوابأن ،وهذاخطا وطنه، يقال:أجرمبحق
)على(. أو )إلى(، ب اجرميتعدى فالفعل جناية، جفى أذنب، علىوطنه:

,(٨١٣))

Ge بموقفه جاراه 80

 وافقه موقفه: في جاراه يقال أن والصواب خطا، وهذا بموقفه، جاراه يقال:
الباء. ال ، )في( ب يتعدى جارى فالفعل ه فيه واتفقا

i



صجاخلكجاكثيعكالننيجككعح
٨١٤,٠،>

so عائد باته فالن جزم G5

 أنه فالن جزم يقال؟ أن والصواب ، خطًا وهذا ،عائد بأنه فالن جزم يقال:

 يتعدى جزم فالفعل أمضاها؛ اليمين: جزم ونقول: ،فيه عودة ال قطعًا قطع أي عائد

للباء الحاجة دون بففسه
«٨١٥و)

G8 لناس ا على يتجسس فالن زتة

 فالن يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الناس، على يتجسس فالن يقال:

 فالن، »تجسس ويقال: بها وياتي ويجمعها عنها يبحث الناساي: أخبار يتجسس

)على(. ب ال بنفسه يتعدى تجسس فالفعل ومنه
((٨١٦»

GS الحاكم يمين على الوزير جلس زتج

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطا لحاكم، يمين الوزيرعلى يقال:جلس

 الجانب وعنتفيد )عن(، معنى تحمل إذإن)علىال الحاكم، يمين الوزيرعن جلس

الشاعر: قال المعفى، هذا تفيد فال على اما
وشمالي تارة غيريميني من دريئة والرماح ولقدأراني

((٨١٧)

so اآلتي السؤال على اجب G8

 السؤال يقال:اجبعن والصوابأن وهذاخطا، اآلني. السرال طى اجب يقال:

 تعالى: قال )على. ب يتعدى ال أجاب فالفعل وإليه. األمر أجب أو عليه رد اآلتيأي:

 .وقالتعالى:٣١يقومنآجيبواداعالوءامنرأيوميقفرلكمينذنريكةراألحقف:

[.١٩ران:ه٠ء <]ل، أروي أو يتحكممندادل شز رق نيع آل آيى ربهم لهم هأستجاب٨

□



ا اشويةوالصكرفيةواشويةالشائعة٠فطا٠ملجماال

٠٠ الداع ٠٠
((٨١٨»»

G3 الحرام الله بيت إلى فالن حج زتج

 حج يقال؛ أن والصواب ،خطا وهذا الحرام، الله بيت إلى فالن حج يقال:
 (.٠٠حرفالجر)ار٠إر لحاجة دون بنفسه الحرامفالضعلحجيتعدى الله بيت إلى فالن

 الحرام الله بيت إلى القصد االسم بهذا اختص ثم حج، قصد وكل ،قصد حج:

الشاعر: والحجيج.قال للشسك،
لهاوجيب والقلوب بمكة فجيج لهم والحجيج ذكرتك

 آوآغتمرفال آبيت فمنحج هإنآلصفارالررةمنشعارآلو تعالى قال

٠[١ ه٨:٠<]البقر بهما يطوف أن عيد جتاح

«٨١٩»

G3 عاشها التي الصعبة الظروف على فالن تحدث £0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،عاشها التي الصعبة الظروف على فالن تحدث يقال:

 يتعدى وال بالباء، يتعدى: تحدث الفعل ألن عنها؛ أو الصعبة بالظروف فالن تحدث يقال:
 وقال لهاهالزلزلة:،[ ربكأوحى برعلى.قالتعال:يزمبذتحيثأخبارهاج(بأن

٠[٧٦رة:٠]الب<آحدثوهميمافتحآسعيكميحابجركميو،عنتربقم ٠تعالى.

«٨٢٠»ا

03 فيه فالن حدق ورة

 إليه فالن حدق يقال: أن والصواب خطأ، وهذا فالنفيه، حدق يقال:
 حدق يقال: بالشيء، يحيط الشيء اصليدلعلى حدق: ببصره، اوحدقه بالنظر،

األخطل: قال به احدقوا أو بالرجل القوم

انصاري واستبطان المنية بي وقدحدقت بنوحرب، المطعومون



 وحدق والجمعحداق بالصبي، ألنهاتحيط ،السواد وهي العين، وحدقة

خويلد(: بن )خالد الهذلي أبوذزريب قال واحداق

عورتدمع فهي بشوك سملت حداقها كان بعدهم فالعين

الحدقة الحندقية: النظر، شدة والتحديق:

 واحمرت الخطب، اشتد إذا »كنا بدر: غزوة خهفي طالب ابي بن علي قال

•d الله برسول اتقينا الحدق،

(( ٨٢١» 

G5 لهجرة ا إلى حدا لذي ا هو لفقر ا زتع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الهجرة إلى به حدا الذي هو الفقر يقال:

 بالباء ال بنفسه يتعدى حدا فالفعل وبعثه، ساقه أي: الهجرة على حداه الذي هو الفقر

السيربالحداء. على حثها باإلبل: حدا تقول ، مغايرًا معناه أصبح بالباء تعدى وإذا

((٨٢٢»

G3 علي حرب فالن £9

 قال لي، حرب فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا علي، حرب فالن يقال:

الشاعر:

 لعالي ا للمكان حرب فالسيل الغنى من الكريم عطل تنكري ال

«٨٢٣»

G3 الميراث من أخاه فالن حرم □£

 فالن حرم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الميراث، من اخاه فالن حرم يقال:

 الحرف إدخال الى الحاجة دون مفعولين إلى متعد حرم الضعل ألن الميراث؛ من أخاه

الثاني. المفعول )من(على

.٣٣ ، ٣٤ص ٢ع فارس ابن ،اللغة مقابيس معجم (١)

EJ



ا سعالعماسننيةا والترفية ممجماألغطاءلشحوية

((٨٢٤)

so والمعصية اإلثم في الوقوع تحاشى G5

 :يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،والمعصية اإلثم -هذ الوقوع تحاشى يقال:

 ال تحاشى فالفعل وتزه؛ ابتعد الوقوع: من أو ،والمعصية اإلثم في الوقوع عن تحاشى

)من(. او )عن( ب بل بنفسه يتعدى

(,٨٢٥))

SO األمرمام عن فالن تحرى

 فال تحرى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، عن فالن تحرى يقال:

)عنه. الحرف إلى الحاجة دون ،بنفسه يتعدى )تحرى( الفعل ألن األمر؛

((٨٢٦»

SO الجهد من المزيد بذل على األمر هذا حفزني

 والصواب ،خطا وهذا ،الجهد من المزيد بذل على األمر هذا حفزني يقال:

 ب)إلى( فحفزيتعدى حثني أي: الجهد من المزيد بذل على األمر هذا حفزني يقال: أن

)على(. ال

«٨٢٧ا)

SO هع عليه أتحفظ كالم هذا

 كالم هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عليه، أتحفظ كالم هذا يقال:

 قيده :رايه« او وكذلكيقال:»تحفظفالنفيقوله واتوقى، احترز اي: عنه أتحفظ

األول. القول فى المقصود عو المعنى هذا ولبس صان فيعني: على تحفظ أما يطلقه. ولم

((٢٨٢٨)

SO الكالم صدق من الرجل تحقق G3

 تحقق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الكالم، صدق من الرجل تحقق يقال:

)من. ب ال بنفسه يتعدى تحقق الفعل ألن حقيقته؛ عرف .تيقنه أي الكالم صدق الرجل

EJ-



بمص: ئش^^^^^لئضصئائئ^^٦ت^^^الخثالئحوي

((٨٢٩) 

GS اآلن خصمك مع االحتكاك عدم إلى أدعوك

 أن والصواب ،خطا وهذا اآلن، خصمك مع االحتكاك عدم إلى ادعوك يقال:

ب)مع(. ال ،بالباء يتعدى احتك الفعل ألن ،اآلن بخصمك االحتكاك عدم لى 1 أدعوك :يقال

((٨٣٠))

لالع باألمورجميعها يتحكم المدير £0

 المدير يقال أن والصواب ،خطا وهذا جميعها باألمور يتحكم المدير يقال:
 وجمًا يرز غيران من نضسه برأي ويغصل فيها يحكم أي : جميعها األمور في يتححم

 الفعل أما بالباء. ال لفي( ب يتعدى تحكم فالفعل مشيئته وفق فيها يتصرف للحكم،

 صما ، [٩:ه٠]المعد يح تتم ذذاتذل ،>محمم تغالى: فال )يالبا»( فيتغدى مص٦حي

 اكاس بين يخكم يآلحق معهمآلككب :رانزل تعالى قال لفي( مع يحصم الفعل ياتي

 فلن ه تعالى: قال الالم، حرف مع يأتي أن ويمكن ٠[٢١٣اليزة: 4 فيماأختلفوًافيه

[ا٨ ٠ ]يوسف: < آوئلي مخم ز١يآ هًا يأدة أابيجًاالرصحئ

«٨٣١)>

(K منزلنا في فالن حل G3

 منزلن فالن حل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،منزلنا في فالن حل يقال:

 بما تعالى:تصيبهم قال )ف الجر بحرف )حلىاليتعدى الفعل ألن أوبمنزلنا،

(.٣١شع:1جيحينبوًانيئؤثئتيائهـنكا

((٨٣٢)

لالع لوطنه المهاجر حن زتج

إلى المهاجر حن يقال: أن والصواب خطا، وهذا المماجرلوطنه، حن يقال:

O



الدائعة لصئرقيةو|لتغؤية٠و النحوية األخطاء م|جم٠

بالالم ال )الى( ب يتعدى حن فالفعل اشتاق، اي: وطنه

<(٨٣٣)ا

يتم هدفنا لتحقيق الوقت لبعض نحتاج درج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،مدققا لتحقيق الوقت لبعض نحتاج يقال:

 وكذلك بالالم. ال إلى( ب يتعدى احتاج الغعل ألن تفتقر؛ اي: الوقت بعض إلى نحتاج

التضامن. رلى احوجنا ما يقال:

(,٨٣٤))

G3 األموال على الرجل حاز دعج

 الرجل حاز يقال أن والصواب ،خطا وهذا األموال، على الرجل حاز يقال:
 ذلك: ومعنى )على( الحرف إلى الحاجة دون بنفسه يتعدى حاز الفعل ألن األموال

وجمعها. وضمها األموال على حصل

(,٨٣٥))

GS الحرية لقضية الكاتب انحاز

 يقال أن والصواب خطا، وهذا الحرية، لقضية الكاتب انحاز يقال:

 ال )الى( ب يتعدى انحاز فالفعل واجتمع؛ انضم الحرية: قضية إلى الكاتب انحاز
بالالم.

(9 ٨٣٦))

GS المدينة الجيش احتاط دكج

 الجيش احتاط يقال: أن والصواب خطا، وهذا المدينة، الجيش احتاط يقال:
بففسه. ال بالباء يتعدى هفا المراد بالمعنى فالفعل ،بما احدقوا أي ،بالمدينة

(,٨٣٧))

G3 رماد إلى العدوالعاصمة أحال زعج

 أحال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،رماد الى العاصمة العدو أحال يقال:



 حرف إدخال إلى الحاجة دون مغعولين، إلى متعد أحال فالفعل ، رمادًا العاصمة العدو

الثاني. به المفعول )الى(على

,,٨٣٨»

G5 وسطه النطاقحول شدفالن2ا

 شد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،وسطه حول النطاق فالن شد يقال:

)على(. ب يتعدى هذا شد فالفعل ،وسطه على النطاق فالن

»٨٣٩»

لآلع كلها الفواكه أنواع حاوعلى البستان هذا £0

 والصواب ،خطا وهذا ،كلها الفواكه أنواع على حاو البستان هذا يقال:

على محتو أو محتو يقال: كما ،كلها الفواكه أنواع حاو البستان هذا يقال: أن

((٨٤ ٠» 

لدن التناقضات من كثير على فالن كالم حوى 8زر

 والصواب ،خطا وهذا التتاقضات، من كثير على فالن كالم حوى يقال:

 دون ، بنفسه يتعدى حوى ألن ؛التتاقضات من كثيرًا فالن كالم حوى يقال: أن

)على(. الجر حرف

CJ



٠٠ اخلاع ٠٠
((٨٤١»

G8 الجامع من الطالب تخرج ؟0

 تخرج أنيقال: والصواب وهذاخطا، الجامع، الطالبمن يقال:تخرج

 الذي هو كانه منه، يتعلم كان إذا فالن خريج فالن يقال: الجامع، في الطالب

 الذي أما ومتخرح خريج وهو وتدرب تعلم أي: تخرح ويقال: (. الجهل) حد من أخرجه

وفازبشهادته. إنهتخرجفيجامعةكذا،فنقول: ويفوزبشهادته، يتعلمفيجامعة،

,(٨٤٢>)

G5 للفقراء لهم اموا من جزءًا األغنياء بعض خصص ۶0

 ،خطا وهذا للفقراء، اموالم من جزءا األغنياء بعض خصص يقال:

 به افردهم اي بالفقراء، أموالهم من جزءا األغنياء بعض خصص يقال: أن والصواب

الالم. ال ،فالفعلخصصيتعدىبالباء وفضلهمبه،

,(٨٤٣>)

G3 الوقت لضيق الكالم من فالن اختصر

 أن والصواب ،خطا وهذا الوقت، لضيق الكالم من فالن اختصر يقال:

 دون ،بنفسه يتعدى اختصر الفعل ألن الوقت لضيق الكالم فالن اختصر يقال:

منه. الفضول حذف أو منه. شيء بحذف الكالم أوجز العبارة: ومعنى )من( إلى الحاجة

((٨٤٤))

(8القرار هذا باتخاذ ا*أخطافالن

 فالن أخطأ يقال: أن والصواب خطا، وهذا القرار، هذا باتخاذ فالن اخطا يقال:

)في(. الجر حرف أو بنفسه يتعدى اخطا فالفعل الصواب؛ عن حاد أي القرار هذا اتخاذ في

٠١٧٥، ١٧٦ ص ٢ج ابنفارس، اللغة, مقاييس (١)



كغ-----
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« ٨ ٤ ه »

GS القضايا بعض بشأن أخي خاطبني وتة

 يقال؟ أن والصواب وهذاخطاه ،القضايا بعض بشان اخي خاطبني يقال:

حادثني راجعني، ‘كالمني أي: القضايا، بعض أخيفيشأن خاطبني

((٨٤٦»

األمر؟ا( هذا يخفاك ماكان2

 كان ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، مذا يخفاك كان ما يقال:

)على(. إالبحرف األمرئألنالفعلخفياليتعدى هذا عليك يخفى
((٨٤٧» 

G3 علي األمر فالن اخضى وكع

 فالن أخفى يقال: والصوابأن ومذاخطا، األمرعلي، اخفىفالن يقال:

)من. أو )عن ب يتعدى اخفى الفعل ألن مني، أو عني األمر
((٨٤٨)،

G3 األوراق ببطون المعركة الكتاب خلد وتتة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا األوراق، يبطون المعركة الصتاب خلد يقال:
واحد مفعول إلى متعد فعل خلد فالفعل األوراق، بطون في المعركة الكتاب خلد

<(٨٤٩»

(8والسكر الماء مع الدقيق فالن خلط ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا والسكر، الماء مع الدقيق فالن خلط يقال:

بالباء يتعدى خلط فالفعل ؛بهما ومزجه إليعا ضمه والسكراي: بالماء الدقيق فالن خلط

05 منصبه عن رئيسهم الشعب خلع وتة

 خلع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عنمنصبه، رئيسهم الشعب خلع يعال:

وزيادة. حشو مفصبه( و)عن منصبه عن ازالوه رئيسهماي: الشعب

EJ



2 الشحفيةوالصترفيةوالنيةاسفاسعم األخطاء معجم ك

(«٨٥١)»

G?؛ ه بوعد فالن أخلف ورع

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، اوفوعده، يعال:اخلففالنبوعده،

 فالن اخلفتي يقال: أن ويمكن ،بذاته يتعدى اخلف الفعل ألن وعدم فالن أخلف

 فأعقبهمنقاقافقلويهم ف الفعاللىمفعولين،قالتعالى: يتعدىمذا الوعدبحيث

٠٢٧٧لتوية:١<] وعدوه تل ٦ست٢١رحًائخلعو يوويلقونه إلى

((٢٨٥٢)

G5 والدرهم الدينار على الناس اختلف ؟0

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا والدرهم، الدينار على الناس اختلض يقال:

 ولقتواععدئتآلختلفتمفي تعارىب قال والدرهم، الدينار الناسفي اختلف

 وإنآلذينأختلفوأفآلكتنيلذشقاقربيد تعالى: وقال (،٤٢آلميتديه]األنفى:

.٢٧٦ ]البقرة:

((٨٥٣))

باسداس اخماسا ضرب ورع

 ضرب يقال: أن والصواب خطا، وهذا باسداس، أخماسًا ضرب يعال:
 واألسداس: خمس جمع واألخماس والخديعة المحر ي سعى أي ألسداس اخماسًا

 اإلبل« أظماء من ظمء •والخمس: فارس: ابن قال اإلبل، أظما من وهما س سيد جمع

 يوم يحسبون ألنمم صدرت: يوم من الرابع اليوم اإلبل شرب »مو الخليل: وقال
 تشرب ان عودإبله اذاأرادسغرًابعيدًا، الرجل أن هذاالمثل واصل ، الصدر،

 على السيرصبرت اخذتي: اذا حتى سدسًا، ثم مرة، ايام خمسة كل خمسًاأي:

الكميت: قال الظما

.٢١٧٢١٨ص٢ابنفارسج (مقاييساللغة،١)
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 االتكونال عسى ألسداس، اريدت اخماس ضرب وذلك

 من والسدس خمسة من الجزء أي خمس باألخماس المقصود ليس إذن

ستة. من الجزء األسداس:

G3 إلي الناس أقرب بي خان ؟0

 خانني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا إلي، الناس أقرب بي خان يقال:

 يتعدى خان فالفعل عهدي ونقض غدرني أو ينصح، فلم ائتمنه أي إلي الناس أقرب

 قال ئقضه :العهد يي وخان ،المشي على يقدر لم رجاله: خانته يقال: بالباء ال بنضسه

[.٧١وإنيريدواخيانكفقذخازأآلةينقبلهراالنفل: > تعالى:

((٨٥٥)

G3 كثيرة نعمًا اإلنسان إلى اله خول ۶0

 يقال: أن والصواب ،خط وهذا كثيرة، نعمًا اإلنسان إلى الله خول يقال:

 دون مفعولين إلى متعد خول فالفعل ،تفضال أعطاه أي: كثيرة نعمًا إلنسان ا الله خول

 كم<ه;كهور٦هـ■الى:>وجئممالحولةؤلمور فأل الى، البر رف—ح الى الحاجة

 6منقبل ماكانيتغواإيه يى ثمإذاخوله,يقمةيته تعالى: وقال ؛٩٤ )األنعام:

[.٨]الر:

«٨ه٦»

٢فىحلمله٠ بأنني إلي خيل ؟0

 أنني إلي خيل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا حلم، فى بأنني إلي خيل يقال:

 ال الفاعل ونائب خيل، الغعل فاعل نائب حلم( يز )أنني المرول فالمصدر حلم، في

الجر. بحرف يتعدى ال خيل، الفعل أن كما الجر، حرف يدخله

.٨٦ ص العدناني محمد الشائعة. األخطاء معجم (١)

-------- EJ
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٠* الدال ٠٠
((٨٥٧)

G3 بسالحه مدججا الجندي كان زتة

 حان يقال. أن والصواب < خطا وهذا بسالحه، مدججًا الجندي كان يقال:

 ب يتعدى تدمج فالفعل به. تغطى كانه سالحه البسًا أي: سالحه في مدججًا الجندي

سالحه. فى دخل شكته: فى تدجج ويقال: بالباء ال )في(

<,٨٥٨,>

G5 والتبست البعض بعضها في األشياء تداخلت وتة

 أن والصواب خطا، وهذا والتبست، البعض بعضها يي األشياء :تداخلت يقال

 بعضها في > إلضافة لزوم فال بعض. في بعضها دخل والتبست: األشياء تداخلت يقال:

معناء. يتضمن تداخل فالفعل حشو؛ ألنها البعض

<(٨ه٩))

(8الدار إلى فالن دخل2ا*

 وفيها الدار دخل يقال: أن والصواب خطا، وهذا الدار، الى فالن يقال:دخل

 دخل فالفعل فيه. وهو دخله أي المكان عليه دخل ويقال: خرح :ضد داخلها صار اي:

)إلى(. اليتعدىب

«٨٦٠>)

(8دخاللزوارإلينا2

 الزوار دخل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،إلينا الزوار دخل يقال:

 4لدمنكرون وهم فعرفهع عيي فدخلوًا إخوةيوسف5وجآ > تعالى: قال ،علينا

[.٥٨]يومف:



«٨٦١اا

G8 اخرى مسائل ضمن تندرح المسألة هذه زئة

 أن والصواب ،خطا وهذا أخرى، مسائل ضمن تسرج المسالة هذه يقال:

فيما. تدخل اي تحتها أو اخرع مسائل فى قدرج المصالة هذه يقال:

((٨٦٢)

G3 األرض على فالن دعس وتج

 فالن دعس يقال: أن والصواب وهذاخطا، األرض، يقال:دعسفالنعلى

ووطئها. األرض داس والمعنى: )على إلى الحاجة دون بنغسه يتعدى دعس الغعل ألن األرض؛

,,٠٨٦٣)
المحاضرج من لالقتراب فالن دعانا وتج

 يقال أن والصواب خطا، وهذا المحاضر، من لالقتراب فالن دعانا يقال:

 ال )إلى( ب يتعدى هنا دعا فالغعل حها أي: المحاضر من االقتراب إلى فالن دعانا

 له« عدعا اما الصالة« الى فالن دعاء وتقول: القتال« الى فالن •دعاء تقول: بالالم،

 زلز>تاذآدشطن٦> عالى: قال الشر، له طلب عليه«: الخيرودعا له رجا فتعني:

[.٢١اعل: ه ر١لتع١ب١تءوهلملحكئت

(,٨٦٤>)

G3 األموال سرقة بتهمة فالن علي ادعى وتج

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا األموال، سرقة يتهمة فالن علي ادعى يقال:

 الفعل ألن ؛فيها وخاصمني إلي نسبما اي: األموال، سرقة تهمة فالن علي ادعى

بالباء ال بغغسه يتعدى

«٨٦»ه

G3 لوليمة فالن دعانا وتج

الى فالن دعانا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لوليمة، فالن دعانا يقال:
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التعجب إلى وسبب داعية اي: التعجب الى مدعاة األمر هذا ويقال: ،وليمة
»٠٠٨٦٦

ح8فالنًاالىالهجرة دفعت البطالة 2

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الجرة، إلى فالنًا دفعت البطالة يقال:

بالباء. ال بنفسه يتعدى دفع فالفعل اضطرته اي: الجرة إلى فالنًا دفعت البطالة

((٨٦٧»

G3 البضاعة؟ ثمن فالن لك دفع هل 89

 يقال:هل أن والصواب خطا، وهذا البضاعة؟ يغال:هلدفعلكفالنثمن

 »إنانتتم قالتعال: البضاعة؟أي:مالعطاكياهواداه، دفعإليكفالنهمن

[.٦:٠<]سصا آموكمقتهمرشدافادفواإلتهم
»٠٨٦٨،

G5 الباب على فالن دق

 الباب؛ والصوابأنيقال:دقفالن ،وهذاخطا الباب، يقال:دقفالنعلى

)على(. ب ال بفغسه يتعدى دق فالفعل
«٨٦٩»

G3 الشديد فقره على فالن مظهر من استدللت 89

 أن والصواب ،خطا وهذا ،الشديد فقره على فالن مظمر من استدللت يقال:

 استدل فالغعل دليال؛ ذلك اتخذت اي الشديد فقره على فالن بمظهر استدللت يقال:

)من(. ب ال بالباء يتعدى
،«٠،٨٧

G3 القتيل جثة على الجندي داس 89

 داس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التتيل، جثة على الجندي داس يقال:

)على( ب ال بنغسه يتعدع داس فالضعل برجله؛ وطئما أي: القتيل جثة الجندي

F٦—



ا<٨٧١)>

G8 لخمر ا شرب على فالن أدمن زئة

 أدمن يقال: أن والصواب خطا، وهذا الخمر، شرب على فالن ادمن يعال:

 الجر حرف استخدام يجوز ولكن بنفسه، متعد أدمن فالفعل الخمر؛ شرب فالن

معين. فعل على المواظبة معنى اردنا إذا على

٨٧٢,١)>

(K اإلجازة الطالب منح قرار في اللجنة تداولت G3

 أن والصواب ،خطا وهذا ،اإلجازة الطالب منح قرار فى اللجنة تداولت يقال:

 إذا بينهم: الشيء القوم تداول يقال: اإلجازة، الطالب منح قرار اللجنة تداولت يقال:

 آخر. إلى مكان من شيء تحول على يدل دول فالفعل بعض، الى بعضهم من صار

بنضسه. متعد ألنه )فى( الجر بحرف تعديه يجوز ال تدوال والفعل

«(٨٧٣))
03 اخطاء بدون موضوعًا الطالب كتب وكع

 يقال: ان والصواب ،خط وهذا ، خطاء1 بدون موضوعًا الطالب كتب يقال:

 لنا يجيز ما منها ليس معان، عدة تحمل دون إن إذ اخطاء بال موضوعًا الطالب كتب

 بمعنى: اسمفعل قبل، ،امام خلف، فوق، تحت، فهيتأتيبمعنى: االستعمال، هذا

وبمعنىالوعيد. أخذ،

O
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٠٠ العذال ٠٠
((٨٧٤)

G3 مريض بانك فالن ذكر زئة

 فالن ذكر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مريض، بانك فالن ذكر يقال:

 قد تعالى: قال الباء، الجر حرف إلى الحاجة دون بنفسه يتعدى فالفعل مريض؛ أنك

٠[١٥٠١٤األطى:1يح رذكرأتمريو،فصل9منتزك أفلح

((٨٧٥»

G3 الموظفين من المدير تذمر زتة

 المدير تذمر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الموظفين، من المدير تذمر يقال:

 يقعدى تذمر فالفعل توعدهم؛ أو عتابمم في صوته ورفع عليهم اجترا أي: الموظفين على

ب)على(الب)من(.

«٨٧٦»

GS لقائنا عن فالن انذهل ؟0

 عنه فالن ذهل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،لقائنا عن فالن انذهل يقال:

 فنجان وأمامي -I المازني: قال لشغل. نسي أو عمد على ترك أي: ،لقائنا ذهل أو

عنه. وأذهل منه، أرشف القهوة

(<٨٧٧»

8أذاعفالنالخبر2

صحيح بالخبرفكالهما فالن أذاع أو الخبر فالن أذاع يقال:

 غيره الخبر، ذاع يقال: وانتشاره، وظهوره الشيء إظهار على يدل أصل ذيع

 ه: علي عن :الحديث ويي ،مذاييع والجمع سرا يكتم ال مذياع: ورجل ، ذيوعًا يذيع

في ما الناس أذاع يقال: البندر المذاييع وال بالمسابيح »ليسوا قال: ٠ الله رسول أن

Fl



 ضجتاثالثجقانثظاشتقالكسقحجحالشادعة واللغوية النحويةوالصرفية األخطاء معجم
 أوح ربك أخبارهاج(بان تمالى:يرميذتحزث اذاشريوهكتهقال الحوض:

 همآمرقناألمنآوآلخفيأذاعوأيده٤ا،وقالتعالى:وإذاجآ٥الزلزلة:ا-6لها

 ٠[٨٣;٠،_J] < تئثلونثك أليين تنه ح ؤلىًا'ألز٩ذإلمغ أليوئني إل٠ذلذذذو؛
 ويفشيما بها فيخبر تحعقما قبل األمور إلى ييادر من على إنكار هذا تعالى وقوله

. صحاا( لها يكون ال وقد ،وينشرها

.٥٠٢ ص ، ١ج كثير، تغسيرابن (١)
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٠٠ الراع ٠٠
ا« ٨٧٨))

GS هذا تفعل أن بك أربأ

 عن بك أربأ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،هذا تفعل ان يك أريا يقال:

 ال )عن( ب الثاني المغعول الى هنا يتعدى )ريا( فالفعل وانزهك؛ ارفعك أي: هذا فعل

بقغغه■

«< ٨٧٩))

GS طفلها كتف على ألم I ربتت ۶وء

 ربتت يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،طغلها كتف على األم ربتت يقال:

 دون بنفسه يتعدى ريت فالضعل لينام؛ برفق جنبه على ضريت أي: طفلها كتف األم

الجرعلى. حرف الى الحاجة

«٨٨٠>)

«8تربصفالنلي2آ

 او بي، فالن تريص يقال: أن والصواب خطا، وهذا لي، فالن تريص يقال:

 واحد به مفعول إلى يتعدى ان ويمكن بالباء يتعدى تريص الفعل ألن ؛كذا بي تربص

 :السجستاني)ا( قال به تريصت يقال: االنتظار على يدل وريص: الباء، الجر حرف مع

تربص. فيه لي اي ريصة، وليفيمتاعي ريصة، ليبالبصرة

(,٨٨١))
G3 ريصًا بفالن ريص وتع

فالنًا ريص ويقال: به يحل شرًا أو خيرًا به انتظر ريصًا: بفالن ريص يقال:

 .٦٠٦ ص ه ١٢السيوطيج ،الوعاة بغية(١)

ق



 < قرور زللثه اتئدهن يبرينركك وألئعللممكمتك % قالتعالى: احتكر، وتريص: أمر

 منيتخذماينفقمغرماريتربصيكوالدوآبره ومناألغاب % تعالى: وقال [.٢٢٨]ادزة:
(٨٨٢)).1٩٨]التوبة:

لالع لعمله فالنا المدير رد

 فالنًا المدير رد يقال أن والصواب خطا، وهذا لعمله، فالنًا المدير رد يقال:

 المرتد وسمي ردًا، أرده الشيء رددت عول: الشيء، رجع على يدل فرد: ،عمله إلى

 4 إالللووالرشول فردوه ٤فيشت قالتعالى:فإنننزعن كفره، إلى نفسه رد ألنه مرتدًا

.٢٥٩النعاء:1

(<٨٨٣» 

لالع الجامعة مكتبة على فالن تردد زتج

 تردد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الجامعة مكتبة على فالن تردد يقال:

 إلى تردد يقال: أخرى بعد مرة رجع :وتردد تراجع، تردد: ،الجامعة مكتبة إلى فالن
تمام: أبو قال ،إليها اختلف العلم: مجالس

تترددا الحشا في حسران سوى إليهم شوقي طول مني يبق فلم

على. ال الى الجر بحرف يتعديان وتردد رد الفعالن إذن:

<( ٨٨٤)) 

الع فالن كول على رددت

 على رددت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، قول على رددت يقال:

 غير يرد وقد ،قوله األعلى القول منه صدر من على يدخل )على( ألن ،قوله فالن

[.٣٣]ص: < راألغاق متحاياكوقي إرذوهاعقفطنق تعالى: قال الشخص على القول

.٤١٥ ص ،عطية شاهين ،تمام أبي ديوان شرح (١)
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((٨٨٥» 

G5 بالمال فالنا الله رزق 2د

 فالنا الله رزق يقال: أن والصواب ،خطا وهذ بالمال، فالنًا الله رزق يقال:

 للداللة المال من فالنًا الله رزق القول: ويمكن مفعولين، إلى متعد رزق الفعل المالألن

 ءادم بف ولقذكرمنا ه > تعالى: قال ،تبعيضية هنا من ألن له؛ ال المال جزء على

[.٧٠راء:٠<]اإل الليبت تبح وحملتمفآلبروالبخررزقتهم

<,٨٨٦»

G3 هدية لصديقي أرسلت ؟0

 إلى أرسلت يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا هدية، لصديقي أرسلت يقال:

 يقال: ان ويمكن بالالم، ال )إلى( ب يتعدى أرسل فالفعل وجهت، اي: هدية صديقي

 بميتحع وإنيمرسلةإتهميهديةفناظرة٨ تعالى: قال بهدية، صديقي إلى ارست

[.٣ه]اكل:ه آلمرسلون

«٨٨٧»ر

G3 امجاده عن بالحديث فالن استرسل وتج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أمجاده، عن بالحديث فالن استرسل يقال:

 يتعدى هنا استرسل فالفعل وانبسط، اتسع أمجادهاي: عن الحديث في فالن استرسل

وثق. فتعني: ب( )استرسل أما بالباء ال )في( ب
(«٨٨٨)>

GS العمرة إلى أسافر أن أرغب وتج

 في أرغب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،العمرة إلى أسافر ان أرغب يقال:

Eل



 على للداللة لهن( الجر بحرف يتعدى رغب فالفعل السفر أود اي: العمرة إلى أسافر أن
 الى( و)رغب الرغبة. عدم األول: المعفى ضد فتعني )عنه ب تعديته اما الشيء، طلب

 قال )عنه( حرف الى الحاجة دون به مفعول الى رغب الفعل قعدي جواز مع سال تعني:

 وقال [.١٢٧لنساه:6 الولدًان مب أنتنكحوهنوآلمستضعفين وترغبون تعالى:

 وقال ه[،٩<]الذوبة: رغبوب الوورشولهإنآإلى فضاوه »سيقتينااسةمن تعالى:

[.٤٦ريم:٠ه] عن،الهقيتإبرهيم أنت أراغب قال ه تعار؛

((٨٨٩»

هن الشيء على فالن ارتقى ؟0

 الشيء ارتقى يقال: أن والصواب خطا، وهذا الشيء، على فالن ارتقى يقال:
 واإلجماع على »ارتحى بعولهما: و»الوسيطع »المتن )نفرد إليه، ارتقى أو فيه ارتقى أو

فف« ,ارتى على يقعقد
(( ٨٩٠»

GS برجله األسير الجندي ركل زى؟

 ركل يقال؟ أن والصواب خطا، وهذا األسيربرجله، الجندي ركل يعال:

بالرجل اال يكون ال الرجل ألن فيها؛ فائدة ال وحشو زيادة األسيرو»برجله« الجندي
((٨٩١»)

هدن لعدوه فالن ركن زى؟

 فالن ركن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لعدوه، فالن ركن يقال:

 ب يتعدى ركن فالضعل ي عليه اعتمد به، وثق وصكن، إليه مال عدوه: إلى

 والتركثوًاإآللتينظلسوأفتمسكمآكاره فالتعالى: الى(يا)يالالم(،

(.١٣]هودت

.١٥٠ ص ،٢٠٠٥ ، ١ط ، حراء غار دار الشاهين، شامل د. ،العربية اللغة فى والصواب الخطا من المنتقى معجم (١)
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ا لفحويةو|لصئرفيةواللغوية|لشالعة|٠1مىجم|ألخط

<(٨٩٢)>

G3 للسالم يرمز األبيض اللون ؟0

 اللون يقال: أن والصواب ،خطا وهذا يرمزللسالم، األبيض اللون يقال:

بالالم. ال ب)إلى( يتعدى رمز فالفعل السالم؛ إلى يرمز األبيض

(,٨٩٣)،

CS طائفية فتنة إحداث إلى يرمي الكالم هذا ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،طائفية فتتة إحداث الى يرمي الكالم هذا يقال:

بنفسه. متعد رمى والفعل به. يقصد طائفية: فتتة إحداث يرمي الكالم هذا يقال:

,,٨٩٤>)

G3 للبنك ارتهن ذلك ومع منزله باع ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ارتهنللبنك، ذلك ومع منزله باع يقال:

 تعالى: قال بالالم، ال بالباء متعد رهن فالفعل بالبنك، ارتهن ذلك ومع منزله، باع

 لننيدياكبترهينأ«2 تعالى: وقال [،٢١ور:—ل٠وكلمى؛ًاكتئتع؛نه]ال

|ل٢٨سةر:٩

((٨٩٥»

G3 الجديدة لسلعته التاجر روج ؟0

 روج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الجديدة لسلعته التاجر روج يقال؟

بالالم ال بنضسه متعد روج: فالفعل تروج؛ جعلها أي: سلعته التاجر

((٨٩٦))

G5 أوالده مستقل على فالن ارتاع £0

 ارتاع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أوالده، مستقل على فالن ارتاع يقال:
مستقبال. عليمم خاف أي: لمسحبلمم أو اوالده، مستقل من فالن

Ef



لجثهجزهتع
«٨٩٧»

ا<8لميرقلفالنهذااألمر23
 فالنًا يرق لم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، هذا لفالن يرق لم يقال:

 هذا يعجبه لم التركيب: ومعنى البالالم، بنفسه يتعدى راق الفعل ألن األمر؛ هذا

األمر.

((٨٩٨»

ا(8األمر من فالن ارتاب

 في فالن ارتاب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، من فالن ارتاب يقال:

 < يقتيبة هدى فن آنكتبالرنب آيك % :تعالى قال يرييه. ما منه راى أي اوبه، األمر

.٢٢ ]البقرة:

O



~/مم |.ب.|لح|شودق٦!|فعجم|قطأ.|ض-و|ئرغب-و ال

٠٠ الزاي ٠٠
«٨٩٩»

(8زجفالنأخاهفيالسجن2

 فالن زج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السجن، في أخاه فالن زج يقال:
بالباء. يتعدى :هنا زج فالفعل به؛ رمى اي السجن في بأخيه

((٩٠٠»

G3 العاصمة على لجيش ا زحف £0

 زحف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،العاصمة على الجيش زحف يقال:

)إلى(. ب يتعدى هنا زحف الفعل ألن العاصمة؛ إلى الجيش

,(٩٠١))

G3 األرض على الصبي زحف £0

 زحف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األرض، على الصبي زحف يقال:
 ف ،مشيه قبل األرض على يزحف والصبي ، قدمًا المضي على يدل فالزحف: الصبي

زائد. حشو األرض( )على

((٩٠٢))

يثأ مكانه من يتزحزح ال العمود هذا £0

 العمود هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مكانه، من يتزحزح ال العمود هذا يقال:
 ب يتعدى يتزحزح فالفعل مكانه عن يزول وال يتتحى وال يتباعد ال أي: مكانه عن يتزحزح ال

[١ ٨عرن:ه ،Mفقذفاز يحزحعنآلكاررأذخللجنة فمن تعالى: قال )عن

«٩٠٣»

Q3 مكانها من التربة زحلت ؟3

 التربة زحلت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،مكانها من التربة زحلت يقال:

)عن(. ب يتعدى زحل فالفعل وتحت، وتباعدت زالت أي: مكانها عن
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صيجوياشاطاثتتفاستيظاششيفاقاسفة
«٩ ٠ ٤ »

GS به وازدروا فالنا الناس تجاهل وتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا به، وازدروا فالنًا الناس تجاهل يقال:

 ،بنفسه يتعدى ازدرى فالفعل به؛ واستخفوا احتعروه أي: وازدروه فالنًا الناس تجاهل

[-٣١ه]مود: لنيويمًاسلحزا تزدرىآغيتكم لزيبآلآقول قالتعالى:

«٩٠٥»

GS طائلة ثروة يملك بأنه فالن زعم لتة

 زعم يقال: والصوابأن وهذاخطا، ثروةالئلة، يملك بانه يقال:زعمفالن

 لنينكفرةازعم قال: بنفسه يتعدى زعم والفعل ادعى؛ اي طائلة: ثرو، يملك أنه فالن

[.٧]اصعين: 6آنلنيعثوأقلبلرريكبعثن

,٩٠٦١»

G؛J فالنة على فالن زف وتة

 إلى فالنة زفت يقال: أن والصواب ،خط وهذا ،فالنة على فالن زف يقال:

 إلى األنثى للعروس يكون والزفاف )على( ال )إلى( ب يتعدى زف فالفعل فالن؛
الذكر. العريس

البشارة لي فالن زف ؟0

 إلي فالن زف يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا البشارة، لي فالن زف يقال:

 ، [٩٤ لهتا:٩ آلئلوأإكبتذؤنيح > عالى: دال سرة ه الي اهـداهـا اي: ، البشارت

السوء. عمل رغبتهم-هذ الى مسرعين السالم عليه لوط سيدفا إلى اتوا القوم ان اي

((٩٠ ٨»»

G3 الحياة بملذات فالن زهد وتة

فالن زهد يقال: أن والصواب ،خمال وهذا م لحياة1 بملذات فالن زهد يقال:

-------- --------i



 2 الئحويةوالمئرفيةو,لتغوية,لشاثعة األخطام يمجم 2

 قال بالباء ال )ه( ب يتعدى زهد فالفعل ،عنها ورغب تركها أي الدنيا ملذات في

[.٢ ٠ ]يدخا: < منًالزهيرى مه ؤودكاوأ تعالى:

«٩ ٠ ٩»

G5 أجنبية فتاة من فالن تزوج ۶زة

 فالن تزوج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،أجنبية فتاة من فالن تزوج يقال:

بالباء أو بنفسه يتعدى تزوج فالغعل ؛بها تزوج أو جنبية أ ة فتا

((٩١٠»

RD القاهرة إلى زيارته أجلوزيرالخارجية G5

 أن والصواب ،خطا وهذا ،القاهرة إلى زيارته الخارجية وزير أجل يقال:

 زاريتعدع والغعل زار، الغعل من زيارته ألن القاهرة، زيارته الخارجية وزير أجل يقال:

بنفسه. المتعدي فعله عمل فقد لفاعله اضيف مصدر )زيارة( أن وبما بنفسه،

((٩١١،)

له المثالي الوزن عن زاد فالن وزن #5

 وزن يقال؟ أن والصواب خطا، وهذا المثالي، الوزن عن زاد فالن وزن يقال:

 ال المجاورة يغيد وعن )عن( ال )على( ب يتعدى فزاد المثالي؛ الوزن على زاد فالن

 وإذاتيتعتهمءايثه, تعالى: قال مفعولين إلى بنفسه الفعل يتعدى وقد الزيادة،

 آؤ ألز يأقت رآزستنهإل > :تعالى قال ، الزمًا ياتي وقد ، [٢ األفل: إيمناه زادتهم

،[.>أوزذةيمودغ،الثياترئإله]هـرش: وهلدالى: ٠(١،٧ادسس:٩يبرى



/تتخئئضئثخدتكثثي
٠٠ اسببن ٠*

(,٩١٢>)
GS تاخره في فالن كسل تسبب ؟0

 تسبب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا تأخره، في فالن كسل تسبب يقال:

ب)في(. ال بالباء يتعدى تسبب فالفعل له؛ سببا كان أي: بتأخره فالن كسل

((٩١٣»

so الع قاضية ضربة لخصمه المالكم سدد

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا قاضية، ضربة لخصمه المالكم سدد يقال:

)إلى(. ب يتعدى سدد فالفعل إليه؛ وجهها أي: قاضية ضربة خصمه إلى المالكم سدد

<( ٩١٤))

SO نصيحة لصديقه فالن أسدى GS

 أسدى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،نصيحة لصديقه فالن أسدى يقال:

بالالم. ال ب)إلى( هنا يتعدى أسدى فالغعل ؛نصيحة صديقه إلى فالن

«(٩١٥»

SO لالع ومخاوفه بهواجسه له فالن أسر

 أسر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ومخاوفه، بهواجسه له فالن أسر يقال:
 ب يتعدى أسر فالفعل سرًا، حثه أي: هواجسه إلى أو ومخاوفه هواجسه له فالن

[.٣]التسم: قالتعالى:وإذًاسرآنعإلىبتضآزوجوهحدييا« )الى(،

((٩١٦»)

so الع اإلعالم األخبارلوسائل سربت

 سريت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلعالم، لوسائل األخبار سريت يقال:
 فالفعل أوخبرًاخبرا؛ واحدًابعداآلخر، أرسلت اي؛ اإلعالم وسائل األخبارإلى

ب)إلى(. يتعدى )سرب(
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ارر ت اع. الب. ونب ية٦والح اص خطأ<٠اال معجم

((٩١٧)»

Q3 العريية اللغة إلى األخطاء تسربت زرة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،العريية اللغة إلى األخطاء تسريت يقال:

دهن(. ب هنا يتعدى تسرب فالفعل وتابعت؛ دخلت اي: ،العربية اللغة في األخطاء تسريت

«٩١٨» 

G5 الجواب رد في تتسرع ال ۶زىذ

 برد تتسرع ال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجواب، رد يي تتسرع ال يقال:

بالباء. يتعدى تسرع فالفعل وئعجل؛ به تبادر أي: ،الجواب

((٩١٩»» 

03 عملي إتمام في فالن ساعدني

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عملي، إتمام في فالن ساعدني يقال:

ب)فيي(. ال )على( ب يتعدى ساعد فالفعل عملي؛ إتمام على فالن ساعدني

 «٩٢٠ا>

G3 المستشفى إلى الجرحى نقل في فالن أسعفني زتة

 والصواب ،خطا وهذا المستشفى، إلى الجرحى نقل في فالن أسعفني يقال:

 فالغعل الجرحى؛ بنقل او المستشفى إلى الجرحى نقل على فالن أسعفني يقال: أن

)في(. ب يتعدى ال اسعف

٩٢١,٠))

03 التأييد من مزيد لكسب المرشح يسعى ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،التأييد من مزيد لكسب المرشح يسعى يقال:

 يتعدى هذا يسعى فالغعل يقصد أي: التأييد من مزيد كسب إلى المرشح يسعى يقال:

 4ينيووآلجمعة%سعوًاإلىفكرآلله هإذاثووالصلؤؤ تعالى: قال )إلى( ب

[.١]الجمعة:
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((٩٢٢))

G3 حقي مني فالن سلب ؟9

 فالن سلب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا حقي، مني فالن سلب يقال:

 ومعنى جر، حرف إلى الحاجة دون مفعولين، إلى يتعدى سلب الفعل ألن حقي؛

 الينتنقذرءينة آلذبابسيي يستيهم »إن تمالى: قال قمرأ، حقي انتزع الجملة:

[.٧٣االحج: ع لكالئذالءلوث٢ذئعر

«٩٢٣ا)

G5 الثقافي تراثه عن المهاجر انسلخ

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الثقافي، تراثه عن المهاجر انسلخ يقال:

 وءايةلهمآتل > تعالى قال وانحشف، تجرد أي الثقافي تراثه من المهاجر انسلخ

 رآتلعلتهمنبًاآلذى > تعالى وقال [،٣٧يس: < نتلخمنه(لنهارفإذاهممظلمرن

٠[١٧]األصاف:ه منهاه ;ابنتئذايثثناعاحتخ

(,٩٢٤>)

so اقترفه الذي الذنب على صديقي سامحت

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا اقترفه، الذي الذنب على صديقي سامخت يقال:

بالباء. يتعدى هنا سامح فالفعل عنه، عفوت أي: اقترفه الذي بالذنب صديقي سامحت

((٩٢٥»»

(8*فالنكبيرفيالسن

 كبير فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السن، كبيرع فالن يقال:

دجن(. الجر حرف الستخدام الحاجة دون ،السن

R



الشائعة واللغوية والصرفية الثحوية األخطاء معجم

((٩٢٦»

لالع عليها حصل التي لوثائق ا على المحامي استند زرة

 يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ٠ عليها حصل التي الوثائق على المحامي استد يقال:

)على(. ال ب)إلى( يتعدى ،هنا استند فالفعل ؛عليها حصل التي الوثائق إلى المحامي استند

(<٩٢٧»

لالع قومه على فالن ساد

 فالن ساد يقال: أن والصواب خطا، وهذا علىقومه، فالن ساد يقال:
)على( الحرف إلى يحتاج وال بنفسه، متعد ساد فالفعل ،قومه

(,٩٢٨>،

لالع جاره على باالعتداء نفسه له سولت

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا جاره، على باالعتداء نفسه له سولت يقال:

 تعالى: قال بالباء ال بنفسه يتعدى سول فالفعل جاره؛ على االعتداء نفسه له سولت

٠[١٨خا:٠ل٠] < اتنك آثثلم ثلم تكزنت بل ت٠

((٩٢٩>)

هدن السلعة على والمشتري البائع تسارم ويع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،السلعة على والمشتري البائع تسارم يقال:

 تغفاوضا؛ أو بيعها فى مقاولة بينهما جرت أي: ،فيها أو السلعة والمشتري البائع تسارم

٠)فى( ب أو بقفسه يتعدى تساوم فالفعل

(<٩٣٠»

لالع وطنك سيادة على تساوم ال 80

 تساوم ال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وطنك، سيادة على تساوم ال يقال:
 له ودفع البائعهمنا، عرض اي ب، غالى يعني: ساوم الغعل إن إذ بلدك؛ بسيادة

 ، بالباء يتعدى ساوم فالفعل ،الثمن على يتفقا أن إلى وهكذا ،منه أقل همنًا المشتري

)على(. الب

O



٠٠ الشني ٠٠
((٩٣١»

G3 الشمائل عن الطير من تتشاءم العرب كانت زئة

 والصواب ،خطا وهذا الشمائل، عن الطير من تتشاءم العرب كانت يقال:

 ضد ،التطير التشاوم: ومعنى ،الشمائل عن بالطير تتشاءم العرب كانت يقال: أن

بالباء. يتعدى تشاءم فالضعل والتفاؤل؛ التيمن

(,٩٣٢>،

ام8فالنباألمر اشتبه 2ا

 في فالن اشتبه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا باألمر، فالن اشتبه يقال:
 العى أيضًا: ويقال بالباء، ال )في ب يتعدى اشتبه فالفعل صحته؛ يفي شك أي: األمر

فيه. المشتبه على القبض

«٩٣٣،>

G3 نهايته على الحفل شارف £50

 شارف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا نهايته، على الحفل شارف يقال:
)على(. ل يحتاج وال بنفسه، يتعدى شارف فالفعل ؛نهايته الحفل

«٩٣٤)>

G3 والضراء السراء صديقه فالن شارك ؟0

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا ، والضراء السراء صديقه فالن شارك يقال:

 ويحتاج بنفسه يتعدى ال شارك فالفعل والضراء، السراء في صديقه فالن شارك

الثاني. به المفعول على في لدخول

<،٩٣»ه

03 مدينتهم بتنظيف الناس اشترك ؟0

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،مدينتمم بقظيض النام اشترك يقال:

——EJ



ميالماثانعيدواتيواسداضاسة
)فيي(. ب يتعدى اشترك فالفعل مدينتهم تنظيف في الناس اشترك

«٩٣٦ا)

8األمر أولي عند به فالن شفع وكع

 شفع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، أولي عند به فالن شفع يقال:

بالباء يتعدى ال شفع فالفعل معاونته؛ منهم طلب األمرأي: أولي عند له فالن

((٩٣٧» 

G5 المعلم على الطالب شاغب وتج

 شاغب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المعلم، على الطالب شاغب يقال:

ب)على(. ال بنضسه يتعدى شاغب فالفعل المعلم؟ الطالب

((٩٣٨)

بعدوه فالن تشفى وتج

 من فالن تشفى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بعدوه، فالن تشفى يقال:

البالباء )من( ب يتعدى تشفى فالفعل عدوه

((٩٣٩»

G5 صنيعه على لفالن شكر ؟0

 شكرت يقال: أن والصواب وهذاخطا، صنيعه، على لغالن شكر يقال:

صفيعه. على شكرته لصنيعهاو لفالن

<«٩٤»
G3 العسكرية العملية هذه بنجاح نشك وتج

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،العسحرية العملية هذه بنجاح نشك يقال:

هنا يتعدى شك فالفعل نجاحها؛ نرتابف العسكريةأي: العملية هذه نجاح في نشك

R
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ب)ي(.

,٩٤١٠))

٢ةه همه من فالن شكا زتة

 فالن شكا يقال: أن والصواب خطا، وهذا همه، من فالن شكا يقال:

 بفرحزفةإلى أشكوًا إنمًا قال > تعالى: قال بنفسه، متعد شكا الفعل ألن همه؛

[.٨٦هـسذا:|] < آش

,٠٩٤٢٠)

G5 بيده له أشارفالن ۶زت

 إليه فالن أشار يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا بيده، له فالن اشار يقال:
 ، )إلى( ب يتعدى بل بالالم، يتعدى ال هفا فالفعل المعاني؛ من معنى عن معبرًا أومًا أي:

 قالوا إير »فأشارت تعالى: قال نصحه العبارة: هذه فمعنى عليه فالن أشار قلنا وان

٠[٢٩سيم:1تماتفيًالهبصتاهكنمكئنةمس

(,٠٩٤٣)

so ودن الظريضة وألحاديثه لفالن اشتقت

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الظريفة، اشتعتلضالنوألحاديثه يقال:

بالالم ال )إلى( ب يتعدى هنا اشتاق فالفعل الظريفة، أحاديثه وإلى فالن إلى اشتقت

B



ا/د للغويةالشائعة٠الحقيةو٠ةل٠ذراماألخطا(الجاا

٠٠ الصاد ٠٠

((٩٤٤»»
لن المدرسة مدير إلى برسالة فالن أصحبني زرة

 أن والصواب ،خطا وهذا ،المدرسة مدير إلى برسالة فالن أصحبني يقال:
 إلى بنفسه يتعدى أصحب فالفعل المدرسة؛ مدير إلى رسالة فالن أصحبني يقال:

مغعولين.
٩٤٥»

G5 الكتاب إنهاء صدد أنافي 2

 بصدد أنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الكتاب، إنهاء صدد في انا يقال:

والميل. القصد يعني: و)الصدد( بذلك، أقوم أن بسبيل أي: الكتاب إنهاء

((٩٤٦»

لن فالن الصادربحق الحكم نفذوا 80

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا فالن، بحق الصادر الححم نفذوا يقال:
فالن. على الصادر الحكم نفذوا

((٩٤٧>)

لن ألمررئيسه فالن صدع زرة
 فالن صدع يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا رئيسه، ألمر فالن صدع يقال:

 فاضدغيماثؤمر > تعالى: قال ، )الالم« ال )بالباء( يتعدى صدع فالفعل رئيسه؛ بأمر

[.٩٤لثذكن<]الجبر:٢تأمغذتن

((٩٤٨»
 G3 رأسه في بصداع فالن شعر زكؤك

 شعر يقال: والصوابأن وهذاخطا، رأسه، بصداعفي يقال:شعرفالن
مفه. فائدة ال حشو راسه( )في الجملة شبه بصداع فالن

٢٣٧



((٩٤٩»

GS بوعده فالن صدق ؟0

 في فالن صدق يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا بوعده، فالن صدق يقال:
 ب يتعدى أو لمفعولين متعد إما فالفعل به أوفى :الوعد فالن صدقنا أو أنفذه أي وعده

 فأنجينهمومننتآء* تعالى:ممصدقتهدآلوعد قال الثاني، المغعول *إلى

]امخا.:,[.
« ٩٥٠>)

لالع مشيئته وفق باألمر فالن تصرف £0

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطا مشيئته، يقال:تصرففالنباألمروفق
 ب يتعدى هنا تصرف فالفعل فيه وتعلب احتال أي: مشيئته وفق األمر في فالن تصرف

ه[. ’ الفرقلن: < يتنهتاذكروًا صرفته واقد ه تعالى: قال فمتعد صرف الفعل اما )في(

لالع الناس باعين صغره هذا عمله £0

 عمله يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الفاس، باعين صغره هذا عمله يقال:
)في(. ب يتعدى صغر فالفعل وأذله حقره أي: الناس أعين في صغره هذا

(,٩٥٢)> 

GS جوارحي بكل لحديثه أصغيت ۶0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا جوارحي، بكل لحديثه اصغيت يقال:

 بالالم ال ب)إلى( يتعدى اصغى فالفعل استمعت أي: جوارحي بكل حديثه إلى أصغيت
[.١١٣]األسم: 6اليؤمثوبياآلخرة أفخدةألذين إته وكصغ تعالى: قال

((٩٥٣»

كال( معروفًا صديقه مع فالن صنع ؟0

 صنع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا معروفا، صديقه مع فالن صنع يقال:

ب)رلى(. يتعدى صنع فالفعل ؛وله معروفًا صديقه إلى فالن
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٠٠ ,لناد ٠٠
« ٩ ه ٤ »

G3 زميله على فالن ضحك لكة

 فالن ضحك يقال: أن والصواب خطاا وهذا زميله، على فالن ضحك يقال:
 سخر :به او منه وضحك السرور من أسنانه وبدت شفتاه انفرجت أي: وبه زميله من

 فنبسمضاحكاتنقولهارقالريأوزغفأنأشكريعمتكآلق تعالى: قال منه،

.قاللبحتري:1١٩النمل:4أنعمتعل

يتكلما ان حاد حتى الحسن من ضاحكًا يختال الطلق الربيع اتاك

((٩٥٥»
EO لسفرم اضطرفالن

 إلى فالن اضطر يقال: أن والصواب خطا، وهذا سسفر، فالن اضطر يقال:

 حرم ما فصللكم وتت تعالى: قال بالالم، ب ال )إلى( ب يتعدى اضطر فالفعل لسفر؛

٠[١١٩]األذعام: 4 اتو آخكردتقز تا ٠إال عقم

(,٩٥٦>)

So 03 األزمة من البالد إلنقاذ الجميع تضافر

 أن والصواب ،خطا وهذا ،األزمة من البالد إلنقاذ الجميع تضافر يقال:

 وتظاهروا ذلك على تعاونوا أي: األزمة من البالد إنقاذ على الجميع تضافر يقال:
باطلهم. على تضافرهم من عجبت ومنه بالالم. ال )على( ب يتعدى تضافر فالفعل

((٩٥٧))

so العربية اللغة فى متضلع قالن G3
فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا العريية، اللغة ي: متضلع فالن يعال:

EJ



—ر؛حتئلكتك±ثثئب-
 مال كثرته من الشيء أن أي: أكالً امتالً وتضلع: العربية، اللغة من متضلع

 حظًا منها نال :نحوها و العلوم من وتضلع ريًا. أو شبعًا أمتالً تضلع ويقال: ،أضالعه

وافرًا.

((٩٥٨))

GS الجوع من يتضور فالن كان ؟0

 يقال:كان أن والصواب وهذاخطًا، ،الجوع يتضورمن فالن كان يتال:
 ال وهو جوع أو وجع من يتلوى يعني: تضور والفعل الجوع من يتلوى أي: جوعًا يتضور

والنوع السبب يبين حيث للجوع تمييزًا ياتي والجوع الزم فهو بمن يتعدى

((٩٥٩))

G3 الفلسطينية المقاومة صفوف في فالن انضوى 80

 والصواب ،خطا وهذا ،الفلسطينية المقاومة صغوف ي: فالن انضوى يقال:

 مال أي: لوائها أوتحت الفلسطينية، المقاومة صفوف إلى فالن انضوى يقال: أن

))لى(. ب يتعدع انضوى فالغعل وانضم؛
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٠٠ الطاع ٠٠

ه«٦٠>)

GS له تطرقنا الذي الموضوع هو هذا حآتج

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا له، تطرقنا الذي الموضوع هو هذا يقال:
ب)إلى( تطرق فالغعل طريقا؛ إليه ابتغينا أي: إليه تطرقنا الذي الموضوع هو

ه«٦١»
G5 خجال األرض إلى برأسه الطفل اطرق £0

 أن والصواب ،خط وهذا ،خجال األرض إلى براسه الطفل أطرق يقال:

 ولم سكت او األرض، إلى ينظر عينيه أرخى أي: خجالً رأسه الطفل أطرق يقال:
 أغضى بصره(: )اطرق أو وسكت، صدره إلى براسه اما خجال(: )أطرق أو يتكلم

بالباء. ال بنفسه يتعدى هنا اطرق فالضعل
((٥٦٢»

G3 البر البحرأو أو الجو سافزبطريق زت&

 يقال: أن والصواب خطا،وهذا البر، او البحر الجوأو يقال:سافزبطريق
برًا. أو بحرًا أو جوا سافز

((٥٦٣>)

G3 عليه واطريت فالنا شكرت £0

 والصواب خطا، وهذا فعله، أوعلىما عليه، واطريت يقال:شكرتفالنًا

 في وبالغت عليه الثفاء احسفت اي: فعل ما أطريت أو ،وأطريته شكرته يقال؛ أن
بففسه. اطرىيتعدى فالضعل ،مافيه اومدحتهباحسن مدحه،

لآل( بالحكم المحامي طعن £0

المحامي طعن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالحكم، المحامي طعن يقال:



 ————— /تتثتثئثرخئب

 دينكم فى وطعخوا تعالى: قال ، ب)فى( يتعدى هنا طعن الفعل ألن الحكم، في

 الفعل يتعد أن ويمصن ، [١ ٢الترة: 4 لهت آلآيمن آلكفرإنهم فقنلوأأبمة

ب)على(. طعن

((٩٦٥» 

03 الجبل إلى الفرقة طلعت وتج

 طلعت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الجبل، الى الفرقة طلعت يقال:
عال. صعد، الجبل: طالع ومعنى بنفسه، يتعدى الجبل؛فالفعلطلع الفرقة

((٩٦٦و)

03 للرأي باستطالع مركزالدراسات قام )كة

 أن والصواب خطأ، وهذا باستطالعللرأي، يقال:قاممركزالدراسات

 من تحقيق على يشتمل ببحث قام أي الرأي. باستطالع الدراسات مركز قام يقال:
 البد فكان بالالم، ال بنفسه يتعدى استطلع فالغعل هو، ما نظر أي استطلع الفعل

)الرأي(. به المفعول الى مصدره إضافة من

,(٩٦٧),

03 الصحيفة في فالن يطالع ۶زة

 فالن يطالع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الصحيفة في فالن يطالع يقال:

 طلعت يقال: والبروز، الظهور على يدل طلع: بنفسه، يتعدى فعل طالع ألن الصحيفة؛

 وقد إطالعًا األمر على أطلعتك يقال: ،طلوعها موضع والمطلع طلوعًا الشمس

 االطالع، انتتكثر إذا ةطلعة:وامرأ الشيء، ونفسطلعة:هطلع طلعة، أطلعتك

نظرها. ضيعته: طالع ويقال:

(,٩٦٨>)
03 صحته على ألطمئن فالنا زرت زكة

يقال أن والصواب ، خطًا وهذا صحته، على ألطمئن فالنًا زرت يقال:

GJ
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 قال به اطمان ويقال ب)رلى(، يتعدى اطمأن فالفعل صحته؛ إلى ألطمئن زرته

 [.٧]بوض: < وآطمآؤايها الديًا يآليوق ورشوًا لقآنا اليرجوب آلنيبح فإن تعالي:

 وتطمين ونها أننأكل زيد قالوأ ه تعالى: قال ، الزمًا الفعل يأتي أن ويمصن

[.١١٣قذوبكه]المعدة:

((٩٦٩،

G5 به وأطاحوا رئيسهم على الناس ثار )تة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا به، وأطاحوا رئيسهم على الناس ثار يقال:

بنضسه. يتعدى اطاح فالفعل وأطاحوه، عليهم ثاروا

((٩٧٠،)

GS تحته أو منه طائل ال أمر هذا زعة

 هذا أنيقال: والصواب خطا، وهذا تحته، او أمرالطائلمفه هذا يقال:

فيه. فائدة األمرال هذا أن :هنا والمعنى ،فيه طائل أمرال

,,٩٧١)

األمر<ا( هذا من فالن تطير )تج

 يه تطير يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، هذا من فالن تطير يقال:

 عذاب ة ويمسك لتزجمنكة لبنأةتنتهوا يكم تطينا وقالرأإنا تعالى: لقوله

 فإن ،عيشنا فى خيرًا وجمكم على نر لم :إننا قالوا القرية اهل إن ٠(١ ٨]يس: 4 آليص

 ابن قال وبالشيء، الشيء تطيرمن وأجازالبعض اجلكم، من اصابناشرفإنماهو

أشبهه« وما الطيركالغراب من فاشتقاق الشيء تطيرمن قولبم: »فأما فارس:

٨٩ ص الجرجاني، ،الوساطة (١ )
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نم

٠٠ الظاع ٠٠
((٩٧٢)»

G3 ألصحابه يعود سوف الحق بان فالن ظن زتج

 أن والصواب ،خطا وهذا ألصحابه، يعود سوف الحق بأن فالن ظن يقال:

 المعنى بهذا فالفعل واستيقن علم أي: ألصحابه يعود سوف الحق أن فالن ظن يقال:

 التي )الباء( الجر يحر تعدى الشك بمعنى جاء وان )ب(، الجر بحرف ال بنفسه يتعدى

 يظتون آلذين تعالى: قال جر، حرف بال الثاني والمفعول األول المفعول على تدخل

 وقال اليقين بمعنى اآلية هذه في فظن ، [٤ ٦]ابزة: 6 رجمون إين مكقوًاربهموأنهم آنهم

 اآلية هذه ي فالظن [،١ ٥٤ صران: ]ال ه بلتهلية ظن %يظنوبيآللوغيرآلحق تعالى:

الشك. بمعنى

((٩٧٣)
GS مريض فالنا ظهربان ۶)ك

 فالنًا أن ظهر يقال أن والصواب خطا، وهذا مريض، فالنا ظمربأن يقال:

 حرف دخول يجوز وال ظمر، الفعل فاعل هو مريض فالنًا »أن المصدر ألن مريض؛

الفاعل. الباءعلى

ج
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٠٠ العني ٠٠
<(٩٧٤،)

لن شخصية ألغراض القضية على فالن عتم ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،شخصية ألغراض القضية على فالن عثم يقال:

 فيها المعنى بعد عنها كف اي: شخصية ألغراض القضية عن فالن عتم يقال:

بنفسه. أو ب)عن( يتعدى عتم فالفعل عتمها يقال وكذلك

((٩٧٥»»

القرارلالع باتخاذ فالن تعجل )تة

 فالن تعجل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القرار، باتخاذ فالن تعجل يقال:

 ، بالباء يتعدى ال هنا تعجل فالفعل بسرعة اخذه أو أسرع أي تعجله أو القرار اتخاذ في

٠[٢ ’ ٣]البقرة'. 4 فآلإثمعلته فمنتمجلفييومين تعالى: قال

«٩٧٦»»

GS المبدعين الشعراء من فالن يعد ۶زى

 يعد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا،المبدعين الشعراء من فالن يعد يقال:

)من. ب ال ب)في( يتعدى عد فالفعل المبدعين الشعراء في فالن

(<٩٧٧»
لن المصرف ف كبير رصيد عن عدا قصرا يملك فالن

 ،خطا وهذا المصرف، كبيرفي رصيد عن عدا قصرًا يملك فالن يقال:

 رصيي عدا أو المصرف، في ىبيرًا رصيد عدا قصرًا يملك يقال أن والصواب

 وحاشا( )كخال فهي ،وبدونها المصدر )ما( مع بها يستلنى كلمة عدا أن إذ كبير،

سبقتهام المصدرية ما ألن بالنصب زيدًا عدا ما الجميع جاء ونقول: أححاممما. فى
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الشائعة للغوية وا لصرفيه وا التحوية األخطاء معجم�

(,٠٩٧٨) 

لالع صديقه من اعتذرفالن زرج

 فالن اعتذر يقال: أن والصواب خطا، وهذا صديقه، من فالن اعتذر يقال:
 شكاه، فيعني: من اعتذر اما ب)إلى( يتعدى هنا فالفعل األعذار قدم أي صديقه إلى

 الزما الفعل يأتي ،وقد [٩٤٠" ]النوبة ه إتيم يعتذرونإيكمإذرجغثت م تعالى قال

 ه أللهينلخباركم قذنبًان لكم نثزهب التعتذررا وش تعالى: قال

[.٩٤ ]التوبة:

(8األمر هذا من موقفك بحقيقة الجميع يعرف زرة

 والصواب ،خطا وهذا األمر، هذا من موقفك بحقيقة الجميع يعرف يقال:
 عرف فالضعل ويدرك يعلم أي: األمر هذا من موقفك حقيقة الجميع يعرف يقال؟ أن

بنفسه. يتعدى

,٩٨٠٠,،

صديقي على أعرفك أن أريد )تة

 أن أريد يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا صديقي، على أعرفك أن أريد يقال:
 ييته: عرفه ويقال: بالباء، يتعدى هنا عرف فالفعل باسمه؛ أعلمك أي بصديقي: أعرفك

 عى عيه له وآظمرءا باتيو. »بلما تمالي: قال بيت، على يقالعرفه وال بمحان، اعلمه

جر. حرف استعماله في متعدليس اآلية هذه ف فعرف ، f ٣ ]التحريم: < بغضهم

«(٩٨١»

so لالع إياه جهلك من خير بالشيء معرفتك

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا إياه، جملك خيرمن بالشيء معرفتك يقال:
 جر، حرف يحتاج ال بنفسه، متعد عرف فالفعل إياه، جهلك خيرمن الشيء معرفتك

متعديًا. تجعله المصدرللفاعل إضافة لذا



ءم,آل٠ ^٠*

«٩٨٢»

S0 08 العريي األدب في التعريف من البد

 من البد يقال أن والصواب ،خطا وهذا العربي، األدب فى التعريف من البد يقال:

)في( ب يتعدى ال عرف فالفعل العربي، األدب تعريف من البد أو العربي باألدب التعريف

((٩٨٣)) 

03 الحقيقة عارعن قول هذا

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الحقيقة عن عار قول هذا يقال:

)من(. ب يتعدى عري فالفعل ؛الحقيقة من عار كالم

((٩٨٤))

03 منصبه من العام األمين الوزير عزل زعة

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا منمفصبه، العام األمين الوزير عزل يقال:

)عن(. ب يتعدى فعزل وأبعده؛ نحاه أو منه رفعه أي منصبه عن العام األمين الوزير عزل

«٩٨>»ه

03 اإلسالم ضد األوروبيون تعصب ؟0

 تعصب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلسالم، ضد األوروبيون تعصب يقال:

 في ضد فوجود عليه. العصبية انفسهم من وأروا قاوموه أي: ،اإلسالم على األوروبيون
 ومعه( له )تعصب اما )على ب يتعدى هنا تعصب فالفعل القصد؛ أفسد األولى الجملة
عنه مدافعًا فيه غيورًا كان :دينه في وتعصب ،ئصرته في وجد إليه مال :فتعني

((٩٨٦,)

03 ؟ الخطا عن معصوم وأينا 80

 معصوم وأينا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخطا؟ عن معصوم وأينا يقال:

 يعصمك والله تعالى: قال )من ب يتعدى عصم والفعل منه محفوظ أي الخطأ؟ من

 إلا<٠قلشذاالذىتنيثئذمةاشإذأكداىلم وئلعالى:>٠[٦٧٠٠مةايج<]اس

)من(. ب الثاني المفعول إلى تعدى الكريمتين اآليتين فى فالفعل ، [١ ٧األحزاب:

i



1الشالعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم
«٩٨٧)

G3 لرؤيتك تتعطش أمك £0

 إلى تعطش أمك يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لرؤيتك، تتعطش أمك يقال:

 المعنى معه يستقيم فال تعطش أما )إلى( ب يتعدى هنا عطش فالفعل تشتاق أي: رؤيتك

العطش تكلف يعني: ألنه ،هنا المراد

((٩٨٨»)

G3 العمل عن عاطل فالن £0

 عاطل فالن يقال: أن والصواب ه خطا وهذا العمل، عن عاطل فالن يقال:

 واألدب المال من والعطل عمالً يجس ال أو قادرعليه، وهو عمل بال باقي أي: العمل من

الشاعر: قال ، )من( ٠ب يتعدى الفعل الخلو، :ونحوهما

العالي فالسيلحربللمكان الغنى الكريممن التنكريعطل

((٩٨٩>)

G3 القضية مع المسؤول تعاطى £0

 تعاطى يقال: أن والصواب وهذاخطا، القضية، مع المسوول يقال:تعاطى

بنضسه. يتعدى فتعاطى ،تقاولها او فيها قام أو فيما خاض اي: القضية المسؤول

((٩٩٠»

لن فضيلة الحقيقة قول بان أعتقد £0

 :يقال أن لصواب وا ،خطا وهذا ،فضيلة الحقيقة قول بان أعتقد يقال:

 ال اعتقد فالفعل وضميره؛ قلبه عليه وعقد صدقه أي: فضيلة الحقيقة قول أن أعتقد
يليتعدىينغسه. ، بالباء يتعدى

(,٩٩١))

(8 فالن؟ مع عالقتك ما £0

 بفالن؟ عالقتك يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن؟ مع عالقتك ما يقال:
به. واستمسك فيه نشب بالشيء: الشيء علق تقول: بالباء يتعدى علق الغعل ان حيث
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ا ة٠خطا*,شويةو|لمئرفيةواشويةالشال٠معجم|ال

٩٩٢,٠>،

(R م االنكسار عالمات وجوههم على بدت

 أن والصواب ،خطا وهذا االنكسار، عالمات وجوههم على بدت يقال:

االنكسار. عالمات وجوههم في بدت يقال؟

,٩٩٣٠،،

G5 الجديد فرعها افتتاح عن المؤسسة تعلن

 أن والصواب ،خطا وهذا ،الجديد فرعها افتتاح عن الموسسة تعلن يقال:

 أو بنفسه يتعدى اعلن فالفعل بافستاح أو الجديد فرعها افتتاح المؤسسة تعلن يقال:

بابا*.

«(٩٩٤»

PS المباراة نتائج اآلن عليكم سنعلن زرة

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، المباراة، نتائج اآلن يقال:سفعلنعليكم

 ال المعنى بهذا فالفعل ونجهرها نظهرها لكم: أو المباراة نتائج اآلن إليكم سنعلن

[.٩]ذوح: لممإترارا«ثمإنةأظكتلممواتررت > قالتعالى: )عن ب يتعدى

٩٩٥,٠>،

G5 رجال الباب على وجدن زتج

 لدى وجدنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،رجال الباب على وجدنا يقال:

عند. بمعنى مصان ظرف فلدى: رجال الباب

٠٩٩٦٠٠،

G8 لفقر وا المرض من يعاني فالن

 فالن يقال؟ أن والصواب ،خا وهذا والفقر، المرض من يعاني فالن يقال:

بنغسه. يتعدى عانى فالفعل ويصبد؛ يقامي أي: والفقر المرض يعاني

i



((٩٩٧»

SO منزله بحراسة جاره إلى فالن عهد G3

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، مفزله، بحراسة إلىجاره يقال:عهدفالن

 عهد فإناللة تعالى: قال إليه واوعز اوصاه أي: منزله، عهدفالنإلىجارهحراسة

 وقال ، [١٨٣رالعران: 4إتنآآالثقمجرشولحقيأتينايغربانتأتحةآلنار

 ،فالمفعول [١٢البقرة:ه]4تعالى:وعهذناإكإبرهوإسمعيألنطهرابيقىالطآبفين

الباء. الجر حرف يدخلهما لم مصدران اآليتين في به
(,٩٩٨>)

so صاحبه غياب في البستان في تعهدت G3

 :يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،صاحبه غياب في البستان في تعهدت يقال:

ينفسه. يتعدى تعهد والفعل صاحبه؛ غياب في البستان تعهدت

((٩٩٩»

SO بعمان صديقي عاج G3

 على صديقي عاج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بعمان، صديقي عاج يقال:

نواس: أبو قال فيه. أقام أي: وفيه بالمكان عاج اما ،عليها عرح أي: عمان
البلد خمارة عن أسأل وعجت يسائله رسم على الشعي عاج

((١ ٠ ٠٠»

so للمدينة النظام الجيش أعاد Q3

 أعاد يقال: أن والصواب خطا، وهذا النظامللمدينة، الجيش أعاد يقال:

ب)إلى(. يتعدى )أعاد( فالفعل أرجعه أي المدينة إلى النظام الجيش
«١ ٠ ٠ ١»

SO باكرًا النهوض على فالن اعتاد G5

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ياكرًا، النموض على فالن اعتاد يقال:

لج



 ا انشانمه و|للغوية و|لحرفية حيوية خطا،٠|ال سجم ا ح —

بنفسه. يتعدى اعتاد فالفعل لنفسه؛ عادة صيره أي: باكرًا النهوض فالن اعتاد

((١ ٠٠ ٢)

G3 خسارته عن فالنا عوضت زتة

 عوضت يقال أن والصواب ،خطا وهذا خسارته، عن فالنًا عوضت يقال:

ب)من(. يتعدى عوض الفعل ألن خسارته؛ من فالنًا

(<١٠٠٣»

G3 لصاحيه الكتاب فالن اعار £0

 أعار أنيقال: والصواب خطا، وهذا الكتابلصاحبه، يقال:أعارفالن

 مضعولين إلى بنفسه يتعدى اعار فالفعل ،عارية إياه أعطاه اي الكتاب صاحبه فالن
فاسد. األول والتركيب

<( ١ ٠ ٠ ٤»

(2أوفوقه الماء فالنعلى *عام

 فالن عام يقال: أن والصواب خطا، وهذا أوفوقه، الماء على فالن عام يقال:
فيه. سبح أي الماء في

G5 أشيائه جمع في جاره فالن عاون £0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا أشيائه، جمع في جاره فالن عاون يقال:

 وفي ، )على( ب يتعدى )عاون( فالضعل ساعده، أي أشيائه جمع على جاره فالن عاون
 ا: محمد لسيدنا قالت ٠ عنها الله رضي ٠ خويلد بنت خديجة المومنين أم أن السيرة

الدهر. نوائب على وتعين ا...
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٠٠ الغني ٠٠
((١٠٠٦))

so وطنه عن فالن تغرب G3

 أي: فالن تغرب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وطنه، عن فالن تغرب يقال:
 الضعل من ظاهر فالمعنى وطنه( )عن ل داعي فال وغرب، واغترب الوطن عن نزح

تغرب.
((١,٠٧))

SO بالسين فالنا القاضي فالن غرم G3

 غرم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالدين، فالنًا القاضي فالن غرم يقال:

 يتعدى )غرم فالفعل بأدائه، الزمه أي: الدين اغرمه أو الدين، فالنًا القاضي فالن

)الباء(. الى الحاجة دون مفعولين إلى

((١٠٠٨،)

SO المنزل هذا شراء على فالن أغراني G5

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المقزل، هذا شراء على فالن أغراني يقال:
 للمفعول يتعدى اغرى فالفعل شرائه٤علي الح أي: المنزل هذا بشراء فالن أغراني

الثانيبالباءالب)على(.

((١٠٠٩)،

So وتركه صديقه من فالن غضب GS

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وتركه، صديقه من فالن غضب يقال:
 غضب فالضعل منه، االتتقام واراد عليه سخط أي: وتركه، صديقه على فالن غضب

 4منلحنهًاشهوغضسبحعيووجعليتهمألقردةوللخنازير تعالى: باعلىقال يتعدى منا

:سريد قال ميتًا صلن إذا به وغضبت ، حيًا حلن إذا لفالن غنمب ويقال ، ؛٦ ٠ ]لسقدء:

□
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بمعبد غضاب انا قارب بني والدهرفاعلموا األيام تعقب فإن

((١ ٠ ١٠»»

ال( المصابين لينقذ بنفسه لمسعف ا غامر )عآل

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المصابين، لينقذ بنفسه المسعف غامر يقال:

 تكون ال المغامرة ألن منه، فائدة ال حشو ف)بنفسه( المصابين، لينقذ المسعف غامر

بالنضس. إال

(< ١٠١١ »

الح يملذاته الرجل انغمس ؟0

 الرجل انغمس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بملذاته، الرجل انغمس يقال:

بالباء. ال ب)فيي( يتعدى انغمس فالفعل وغاص فيها دخل أي: ملذاته في

((١.١٢))

الح له فالن استغاث £0

 فالن استغاث يقال: أن والصواب خطا، وهذا له، فالن استغاث يقال:

 من شيعيرءعاللزى من آلذى أستغكه تعالى: قال بنفسه يتعدى استغاث فالفعل

[.١٧<]األحقاف: ويلكءامن وهمايستغيتايآله تعالى: وقال ؛١ ]القصص:ه عدقووه«
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٠٠ الق، ٠٠
((١٠١٣»

G5 الضائع كتابه على الطالب فتش زتة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الضائع، كتابه على الطالب فقش يقال:

 يتعدى )فتش( فالفعل وبحث؛ سال أي: فتشه أو الضائع كتابه عن الطالب فتش

ب)عن(. أو بنفسه

(,١٠١٤)>

لآلع الجديد االنتخاب قانون على االستفتاء بدا حج

 أن والصواب ،خطا وهذا ،الجديد االنتخاب قانون على االستفتاء يدا يقال:

 القانون التاسرأيهمفي سوال أي: الجديد االنتخاب قانون في االستفتاء بدأ يقال:

 ’ش٢علي فالنآ، ريتتقتونك > تعالى قال ب)على يتعدى ال استفتى فالفعل

[.١٢٧:شطلمفته]اال.

((١٠١٥)

(8فالنرؤيةالمنظر تفادى ا*

 تفادى يقال: أن والصواب ه خطا وهذا المنظر، رؤية فالن تفادى يقال:
 أيضا وهو ب)من يتعدى تفادى فالفعل ،عنه انزوى أي: المنظر، رؤية من فالن

 يفيد فالفعل اسحفذ أي ، بعضًا بعضهم فدى القوم »تفادى قول: الزم فعل

المشاركة.

»١٠١٦)>

القرارما اتخاذ تفردفالنفي2

 فالن تفرد يقال: أن والصواب خطا، وهذا القرار، اتخاذ فالنيي: تضرد يقال:

بالباء. فالفعلترديتعدى وخالبه، وحده القرار:عمله باتخاذ
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ا س—والخفيه-وا=شل;

((١٠١٧))

لالع الله سبيل في نجاهد أن فينا المفروض £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الله، سبيل فى نجاهد ان فينا المفروض يقال:

 فإن تعالى: قال ب)على يتعدى فرض الفعل ألن الله؛ سبيل في نجاهد ان علينا المفروض

 متعديا فرض الفمل ياتي وقد [٨ص:ه٠]ل 4 معاد لرآذكإل آلذعفرضعيكآلفزءاب

 [،١٩٧]البغرة; < فنمنزضفيهجًالجفالرفثوالفسوقوالجدال تعالى: قال بنفسه،

٠[٢]التحريمح < تحؤغئثأتتبؤم ئه٣٠زض د> تعالى: قال بالالم فرض وقديقترن

((١٠١٨))

لالع بعمله فالن فرط ؟0

 في فالن فرط يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بعمله، فالن فرط يقال:

 ما بتل فومن تعالى: قال ،برفف هنا فرط فالفعل ،ويدده ضيعه أي: فرطه أو ،عمله

ًا.٨ ’ ]يوسف: ه يوشف في فرطتم

(<١٠١٩»

GS حدث عما ألستفسرمنه معلمي إلى ذهبت £0

 أن والصواب ،خطا وهذا حدث، عما منه ألستفسر معلمي إلى ذهبت يقال:

 يفسر أن ألساله أي حدث: ما وألستفسره حدث، عما ألستفسره معلمي إلى ذهبت يقال:

ب)عن(. أو بنفسه الثاني المفعول إلى ويتعدى ب)من( ال بنفسه يتعدى استفسر فالفعل لي
,(١,٢٠)) 

G8 الناس بين المرض تفشى

 تفشى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الناس، بين المرض تفشى يقال:

 بالباء أو بنضسه، يتعدى فالفعلتفشى وعمهم، انتشرفيهم أوبهمأي: الناس، المرض

)بين(. الب

آل



--------------/تثئشودختخ
«١٠٢١»

G3 ذاك عن المكان هذا أفضل

 أفضل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ذاك، عن المكان هذا أفضل يقال:

 ال )على( ب يتعدى: )فض( فالفعل منه أفضل أعده أو أجعله أي: ذاك على المكان هذا

 [ا٧٠]اإلسراء:< قالتعالى:وفضلنهتعلكثيريمنخلقناتفضيال ب)عن،

]الرعد:؛[. < آألكل في بعض بعكهاعلى ونقضل تعالى؟ وقال

,(١,٢٢>)

صديقه إلى فالن افتقدم ؟9

 فالن افتقد يقال: أن والصواب خطا، وهذا صديقه، إلى فالن افتقد يقال:

 بنضسه يتعدى افتقد فالفعل غيبته؛ عند أوطلبه وخسره، وضاع، غاب، أي: صديقه؛

جر. حرف إلى الحاجة دون

((١٠٢٣»

G5 للدقة يفتقر هذا كالمك

 كالمك يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،للدقة يفتقر هذا كالمك يقال:

بالالم. ال ب)إلى( يتعدى )افتقر( فالغعل يحتاج؛ أي: الدقة إلى يفتقر هذا

«١٠٢٤»

ام8سأفكرباألمر2ا

 األمر: في سأفكر يقال: أن والصواب خطا، وهذا سافكرباألمر، يقال:

بالباء. ال )في( ب يتعدى )فكر( فالضعل فيه؛ العقل سأعمل

((١٠٢٥))

SO السيف حد من فالن فل G3

 حد فالن فل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السهض، حد من فالن فل يقال:
بنغسه يتعدى بل )من( ب يتعدى ال ضل فالضعل شلمه؛ أي: فلله أو السيف

------------------------- EJ



لصرقيةواشويةالشاكة٠لئحويةو٠٠معجماألخطا

«١’٢٦»

األمرام عن فالن من استفهمت وكع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، عن فالن من استفممت يقال:

ب)عن(. ال بنفسه يتعدى استفهم الفعل ألن استفهمته؛ او األمر، استفهمته

((٠,١٠٢٧

SO القضية حل في المحامي فوضت GS

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا القضية، المحاميفيحل يقال:فوضت

 فوض فالفعل الحاكمفيها؛ وجعلته إليه صيرتها أي: المحامي إلى القضية حل فوضت

)إلى(. ب والثاني بنفسه األول مفعولين الى يتعدى

((١٠٢٨»

G5 المشكلة حل على تفاوضنا وتع

 تفاوضنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا المشكلة، حل على تقاوضفا يقال:

 فالفعل عنده، ما وأعطى غيره عند ما كل واخذ تحادثا أي: المشكلة حل في

ب)على(. ال ب)في( يتعدى تفاوض

((١٠٢٩>)

G3 ماضيه عن بالحديث فالن استفاض وكع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ماضيه، عن بالحديث فالن استفاض يقال:

 يتعدى استفاض فالفعل وتوسع فيه أخذ أي: ماضيه عن الحديث في فالن استفاض

بفي

((١ ٠٣٠»

لن اقرانه على فالن فاق ؟0

 فالن فاق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،اقرانه على فالن فاق يقال:

ب)على. ال بنفسه يتعدى فاق الفعل ألن أقرانه؛

لتًا



الشالعة والصرهيةواسغوية النحوية األخطاء معجم�

«١٠٣١ر)

03 الشجرة هذه ظالل تفيأت 8□

 تفيأت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الشجرة، هذه ظالل تفيأت يقال:
بالياء. يتعدى تفيا فالفعل الشجرة؛ هذه بظالل

لغ



ا |شويةوالهئرفيةو|شصة|لشالعة٠مهـجم,ألخطا ====^=كير

٠٠ القاذ ٠٠
,,٥١٠٣٢

GS العلم استاذه عن فالن اقتبس وكع

 يقال أن والصواب ،خط وهذا العلم، أستاذه عن فالن اقتبس يقال:

 يتعدى )اقتبس( فالفعل واخذه؛ واستفاده تعلمه أي: العلم أستاذه من فالن اقتبس

)عن(. ال ب)من(

«١٠٣٣»

له بها فقبل هدية فالن أعطاه وتة

 أعطاه يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،بها فقبل هدية فالن أعطاه يقال:

بالباء. ال بنفسه يتعدى )قبل( الفعل ألن ؛فقبلها هدية فالن

((١,٣٤))

قبلهافالنفيجبينها2ا
 فالن قبل يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،جبينها في فالن قبلها يقال:

بنفسه. يتعدى قبل فالفعل ٤ جبينها

((١٠٣٥»

له عمان إلى ابي قدم لتة

 عمان أبي قدم يقال: أن والصواب خطا، وهذا عمان، إلى أبي قدم يقال:
)إلى(. ب ال بنفسه هفا يتعدى قدم فالفعل ؛ودخلها ،أتاها أي:

((١٠٣٦»
له ندوة فالن في لي2

٠ قدوة بفالن لي يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،قدوة فالن في لي يقال:



الشالعة والصرغيةواسغوية النحوية األخطاء معجم

 يأتي حتى الشيء فى ومقادرة واهتداء. بالشيء اقتباس على يدل اصل قدوة:

 به، تشبهًا فعله مثل يفتعل أنه أي به يقتدى أي قدوة: فالن يقال: لغيره، مساويًا به

 تقديري: قدوًاألنه ذلك سمي وإنما السيرة. سنن لزم اذا فرسه، يقدوبه فالن يقال:

 عييه آلآشتلكم ثل آفتد: فيهدنهم آلة هدى آلنين أركيك % تعالى: قال (.١السير)

[.٩ ٠ ]اسم: < ككسى يئذئ دال هو ًاغاًئدإن

((١٠٣٧»»

G3 األمواج البحرفتقاذفتهم في غرقوا 80

 يقالن أن والصواب خطا، وهذا األمواج، البحرفتعاذفتهم فى غرقوا يقال:

 ال تقاذف فالفعل بعض؛ إلى بعضها قذفتهم اي: األمواج بهم فتقاذفت البحر في غرقوا

بالباء بل بنغسه يتعدى

(<١٠٣٨» 

GS الزرقاء فى أسرتنا استقرت

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الزرقاء ه اسرحا استقرت يقال:

 بالباء يتعدى )استقر( فالفعل ثبتت؛ أو سكنت أي: بالزرقاء أسرتتا استقرت

ب)ف(م ال

«١٠٣٩»

G8 النحو ابيه عند فالن قرا 80

 فالن قرأ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النحو، ابيه عند فالن قرا يقال:

 الظرف الجملة هذه في نستخدم ال فنحن النحو، درسه اباه ان أي النحو، أبيه على

)على(. نستخدم بل الغعل مع عند

الكتب عالم ،محمدحمود د.خضرموسى ،وترجمة وشرحا تصويبا الشائعة األخطاء (معجمتصويب ١)

.٢٧٢،ص٢٠٠٥١ط



so 03 األفضل للمرشح االنتخاب في اسرتي اقترعت

 والصواب ،خطا وهذا األفضل، للمرشح االنتخاب في اسرتي اقترعت يقال:

 فالفعل وانتخبت اختارت أي: األفضل المرشح االنتخاب في أسرتي اقترعت يقال: أن

بالالم. ال بنفسه يتعدى )اقترع(

03 شديد لم أ من فالن قاسى

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،شديد الم من فالن قاسى يقال:
 بنفسه يتعدى قاسى فالضعل شدته؛ وعالج حابده اي ٤ شديدًا ألمًا فالن قاسى

الب)من(.
((١٠٤٢) 

03 عنه واستقصى األمر عن فالن تقصى زتة

 أن والصواب ،خطا وهذا ،عنه واستعصى األمر عن فالن قصى يقال:
بنضسه. يتعدى هنا الفعل ألن ،واستقصاه األمر فالن تقصى يقال:

((١٠٤٣»

so 03 المال من مبلغا صديقه من فالن تقاضى

 أن والصواب ،خطا وهذا المال، من مبلغا صديقه من فالن تقاضى يقال:
 تقاضى فالفعل طلبه أو منه قبضه أي: المال من مبلغا صديقه فالن تقاضى يقال:

)من(. إلى الحاجة دون ،مغعولين إلى بنضسه يتعدى

«,١٠٤٤»

SO 03 قريتهم لخدمة فالن انقطع

 انقطع يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا قريته، لخدمة فالن انقطع يقال:

)إلى(. ب هنا يتعدى انقطع فالفعل ،خدمتما إلى انصرف أي قريته خدمة إلى فالن



غالشالعة واللغوية لصرفيةالتحويةوا األخطاء معجم7

G5 المكان هذا فالن قطن £0

 فالن قطن يقال: أن والصواب ،خط وهذا المكان، هذا فالن قطن يقال:
وتوطن أقام أي: المكان بهذا

«((١٠٤٦»

(8فالنفيأداءواجبه تقاعس ا*

 تقاعس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا واجبه، أداء فى فالن تقاعس يقال:
)عن(. ب يتعدى تقاعس فالفعل تأخر؛ أي: ،واجبه أداء عن فالن

((١٠٤٧»

S0 العمل إلى محتاج بأنه فالن قال GS

 قال يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا العمل، إلى محتاج بأنه فالن قال يقال:
الباء. الى الحاجة دون بنفسه يتعدى قال فالغعل ،العمل إلى محتاج إنه فالن



بمر والمترهيةوانغويةالعالمم معجماالغطادالشعوية

الكاذ** ٠٠
((١,٤٨>)

GS كثب عن األضرار لرؤية زارالوزيرالموقع ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا كثب، عن األضرار لرؤية الموقع الوزير زار يقال:

 الفعل من وتمكن قرب من أي: كثب من األضرار لرؤية الموقع الوزير زار يقال:
اجتمع. أي: كثب،

(,١٠٤٩»»

G3 العمل ساعات من الموظفون كتف ؟0

 كتف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العمل، ساعات من الموظفون كئف يقال:
)من(. الى الحاجة دون بنفسه فالفعلكثريتعدى كثروا؛ اي: العمل ساعات الموظفون

«١ ٠ ه ٠»

*التكترثبفالن«<

 لفالن، التكترث يقال: أن والصواب خطأ، وهذا بفالن، التكترث يقال:
بالالم يتعدى اكترث والفعل ،به تبال ال أي:

((١,٥١>)

«8الماء فالن كرع2آ

 الماء، فى فالن كرع يقال: أن والصواب ،وهذاخطأ الماء، فالن كرع يقال:
 بإناء. وال بكفيه يشرب غيران من موضعه من بفيه وتتاوله نحوه عنقه مد أي:

بنفسه. ال )في( ب يتعدى )كرع( فالفعل

((١,٥٢))

الكنز( على الباحث كشف ؟0
 كشف يقال: أن والصواب خطأ، وهذا الكتر، على الباحث كشف يقال:

وب)عن(. بنفسه يتعدى كشف فالغعل وعنه؛ الكنز الباحث

٢٣٦٣٠



((١٠٥٣»

األمرمام حقيقة الرجل استكشف 80

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا األمر، حقيقة الرجل استكشف يقال:

متعد. ال الزم استكشف الفعل ألن األمر؛ حقيقة عن الرجل استكشف

«١ ٠ ه ٤ »

G8 بالعمل فالنًا المدير كلف ؟0

 كلف يقال أن والصواب خطا، وهذا بالعمل، فالنًا المدير كلف يقال:

 الى الحاجة دون مفعولين إلى متعد كلف فالفعل عليه؛ اوجبه أي: العمل فالنًا المدير

الباء.

الحمداني: فراس أيو قال

الخضارم الجيوش عنه عجزت وقد همه الجيش الدولة سيف يكلض

□



الشادعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم

٠٠٠٠٠
((١٠٥٥»» 

GS لك يلبق ال الثوب هذا زتة

 ال الثوب هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لك، يلبق ال الثوب هذا يعال:

)الالم(. ال بالباء يتعدى )لهق« والفعل يناسبك، ال أي: بك يلبق

,,١٠٥٦>) 

قه غيرواضحة الكتابة بأن فالن الحظ وعنك

 الحظ يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا غيرواضحة، الكتابة بأن فالن الحظ يقال:

الباء. حرف إلى الحاجة دون الحظيتعدىبنفسه، فالفعل غيرواضحة؛ الكتابة أن فالن

((١ ٠ ٥٧»»

G3 االجتماع في قالوه عما ملخص هذا وئة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا االجتماع، في قالوه عما ملخص هذا يقال:

 المفعول اسم إليه. يرول وما وحاصله خالصته أي: ،االجتماع في قالوه ما ملخص هذا

ب)عن(. ال بنفعه متعد وهو وشرح وبين اختصر أي: لخص الفعل من
((١٠ ٥٨»»

عليها فرضت التي بالشروط الدولة التزمت وت،£

أن والصواب ،خطا وهذا ،عليما فرضت التي بالشروط الدولة التزمت يقال:
 ،عليها أوجبت التي الشروط اي: ٠ عليها فرضت التي الشروط الدولة التزمت يقال:

الباء. إلى الحاجة دون بنفسه يتعدى التزم فالفعل
((١ ٠ ٥٩» 

(8 يسافر أن فالن على يلزم زرة

 فالنا يلزم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا يسافر، ان فالن على يلزم يقال:

التركيب. هذا فى )على( الجر لحرف حاجة فال يسافر، أن عليه يجب أو يسافر أن



/جحكيتعهحي

GS الفنان حول المعجبون التف ومج

 التف يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الفنان، حول المعجبون التف يقال:

)على(. ب هنا يتعدى التف فالفعل يجمعوا أي الفنان على المعجبون

<،١٠٦١ا)

G3 العرب منقذ علي بن الحسين الشريف الناس لقب ؟0

 ،خطأ وهذا العرب، منقذ علي بن الحسين الشريف الناس لقب يقال:

 الناس لقب العرب بمنقذ علي بن الحسين الشريف الناس لقب يقال: أن والصواب

 من ذم أو بمدح أشعر ما واللقمب: باأللقاب سابه والقبه: له. لقبًا جعلوه بكذا: فالنًا

الدين وزين الناقة حأنف األعالم

أبوتمام: قال

 به ثاب لتدبير ا انتضى إذا حتى

محاسنها عدت إن اسمك شعارها

 لجب له ما عنه يصارع جيش

لقب لها األدنى حاسدك سم إذا

وقال:

 الما نصله في رميت سهم بأي

وال الغدرللصديق يكمن ال

 عقبه وفي ريشه وفي ضي

لقبه إلى وده ذي اسم يخطي

((١٠٦٢،،

G5 األرض على ألوراق ا ثنى ال هج

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا األرض، على األوراق ئلق ال يقال:

 ال )إلى( ب يتعدى لقى1 فالفعل تطرحها؛ ال أي األرض إلى األوراق تلق ال

)على(.

٣٢٠ ص العربية المصطلحات معجم (١)

لج



ا لثحميةوالسترهيةوانفويةلضالسة االخطاء معجم ءص

((١٠٦٣))
G8 باال لكالمه الق فلم فالن، خاطبني £0

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، باال، لكالمه الق فلم فالن، يقال:خاطبني

 ألقى فالفعل له؛ استمع أو به أكترث لم أي: باال كالمه إلى ألق فلم فالن، خاطبني

)الالم(. ال يتعدىهناب)إلى(

((١٠٦٤))

GS المساء هذا بفالن التقيت £0

 التقيت يقال: أن والصواب خطا، وهذا المساء، التقيتبفالنهذا يقال:

الباء رلى الحاجة دون بنفسه متعد التقى فالفعل المساء؛ هذ فالنا

((١٠٦٥»»

G3 باال لكالمه الق فلم فالن، خاطبني ؟0

 يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،باال لكالمه ألق فلم فالن، خاطبني يقال:

 ألقى فالفعل له؛ استمع او به اكترث لم أي: باال كالمه إلى ألق فلم ،فالن خاطبني

بالالم. ال )إلى( ب يتعدىهنا

((١٠٦٦))

G3 المساء هذا يفالن التقيت £0

 التقيت أنيقال: والصواب خطأ، وهذا المساء، التقيتبفالنهذا يقال:

الباء رلى الحاجة دون بنفسه متعد التقى فالفعل المساء؛ هذا فالنًا

((١,٦٧))

ا8ا*تلكافالنفيإنجازعمله

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،عمله إنجاز في فالن تلكا يقال:

 ب يتعدى هنا تلكا فالفعل وتوقف؛ أبطا أي: عمله إنجاز عن فالن تلكأ

)في(. ال )عن(

٢٢٦
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«١٠٦٨ا>

G3 الكتاب هذا مضمون عن لمحة لكم أقدم 80

 أن والصواب ،خطا وهذا الكتاب، هذا مضمون عن لمحة لكم أقدم يقال:

 ومن االسم ولمحة: عجلى، نظرة أي: الكتاب هذا مضمون إلى لمحة لكم أقدم يقال:

)عن(. ال )إلى( ب يتعدى لمح والغعل لمح.

(«١٠٦٩ر)
الخيرون بفعل فالنًا الله الهم۶حت

 الله ألهم يقال: أن والصواب خطا، وهذا الخير، يفعل فالنًا الله الهم يقال:

 دون مفعولين إلى متعد الهم فالفعل له؛ ووفقه به إليه أوحى الخير؛ يفعل أن فالنًا

الياء. الجر حرف الى الحاجة

(,١٠٧٠))

ون لك يليق ال الثوب هذا £0

 ال الثوب هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لك، يليق ال الثوب هذا يقال:
 ليقًا به الشيء والق الئق فهو ٤ بصوفها المراد لصق ليقا: الدواء القت يقال: بك، يليق

 بك يحسن ال بك: يليق ال األمر وهذا بقلبي الشي الق يقال: لصق، وليقانًا: ولياقًا

 يعدك لقت وما ،بلد به يليق وال ،فيه يثبت ال :يبلد يليق ال وفالن يك: يلصق حتى

(. ناسبه) الثوب: به والق يحتبس. ما درهم: لكفه يليق ما وفالن ثبت ما بأرض
قطعه. إال بشيء يمر ال شيائ: يليق ال سيف هذا ويقال:

الشاعر: قال
لدما I لسيف با تعط خرى وا جودا ورهمًا ئليق ال كف لف كفا

 ١الكتبط عالم حمود، محمد د.خضرموسى وترجمة، وشرحا الشائعةتصويبا (معجماألخطاء١)

EI - -،٣٠٥ص،٢٠٠٥



ض الغالمم واسية والسنرهية الشعوية األخطام كيجم

٠٠ املمي ٠٠
((١٠٧١>)

G8 المدعوين من بالمئة ريعون أ حضر وتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المدعوين، من بالمئة أربعون حضر يقال:
المئة. فى ونصغ اشان المال زكاة أيضًا: ونقول ،المدعوين من المئة فى حضراربعون

((١.٧٢>>

(8*هذاالكالماليمتللحقيقةبصلة

 هذا يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،بصلة للحقيقة يمت ال الكالم هذا يقال:

بالالم ال )إلى( ب يتعدى مت فالفعل إليها؛ يصل أي: بصلة الحقيقة إلى يمت ال الكالم

((١,٧٣>)

G3 أبيه ألمر االبن امتثل وتة

 أمر االبن امتثل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ابيه، ألمر االبن امتثل يقال:

بالالم. ال بنفسه هنا يتعدى 0)امتثل والفعل أطاعه؛ أي: أبيه

(<١٠٧٤»

G5 للشفاء العليل تماثل وتة

 من العليل تماثل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا للشفاء، العليل تماثل يقال:

 معنى يحمل وهو بالالم، ال )من( ب يتعدى تماثل فالفعل البر، وقارب أقبل أي علته

ضمنا. األمر هذا ويلحظ الشفاء

((١ ٠٧٥»»

لن بعمرك الله أمد وتة

 أي: عمرك الله أمد يقال: أن والصواب خطا، وهذا بعمرك، الله امد يقال:

بالباء. ال بفغسه هنا يتعسى امد فالضعل واخره؛ اطاله

Ft



صجاخكثحيكاتثيايتكتقة
(< ١٠٧٦)>

G3 الجمهورية لرئيس النواب مجلس مدد ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الجمهورية، لرئيس النواب مجلس مدد يقال:

 دون بنفسه يتعدى )مدد( فالفعل طول، أي: الجمهورية رئيس والية النواب مجلس مدد
الالم. استخدام

»١٠٧٧)>

GS بظلمه فالن تمادى ؟0

 ظلمه في فالن تمادى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بظلمه، فالن تمادى يقال:

)الباء(. ال )في( ب هنا يتعدى تمادى فالفعل الغاية؛ فيه بلغ أو ولج فعله على دام أي:

((١٠٧٨)

G3 واجباته أداء في فالن استمر £0

 استمر يقال: والصوابأن خطا، وهذا واجباته، يقال:استمرفالنفيأداء

ب)في(. ال بالباء يتعدى )استمر( فالفعل حملها؛ على قوى أي: واجباته بأداء فالن

((١٠٧٩»»

«8الماء مع الزيت مزجفالن2

 فالن مزج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الماء مع الزيت فالن مزج يقال:

)مع(. ب ويتعدىبالباء للسوائل، الفعلمزجهنا ألن بالماء، الزيت

ال١٠٨٠أ

G3 صديقي مع أمزح كنت ۶0

 أمازح كنت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صديقي، مع أمزح كفت يقال:

به. المفعول إلى بنفسه متعد )مازح( فالفعل أداعبه أو صديقي

«١٠٨١»
G3 بكرامته مس حالما فالن سمع ۶0

سمع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بكرامته، مس كالمًا فالن سمع يقال:

tj



 ا لضانممواسنويةا واسترهية االخطاءالنحميه معجم ك

بالباء ال بنفسه يتعدى مس فالفعل ؛ولمسها أصابها أي: كرامته مس كالمًا فالن

((١٠٨٢»

GS حقي إعطائي في يماطل فالن

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا إعطائيحقي، في يماطل فالن يقال:
 بنفسه يتعدى )ماطل( فالفعل األخرى؛ بعد مرة الوفاء بوعد يسوفني أي: ،بحقي يماطلني

الثاني. المفعول إلى وبالباء األول، المفعول إلى

((١٠٨٣))

*مكثالرجلفيبيته(
 الرجل مكث يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بيته، في الرجل مكث يقال:

 في تمكث القول: ويمكن ب)في( ال بالباء يتعدى مكث فالفعل ولبث؛ أقام أي ببيته

فيه. يعجل ولم تأنى أي: األمر

((٠١٠٨٤)

ا8األمر في فالن ماألني £0

 فالن ماألني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، في فالن ماألني يقال:

)على(. ب يتعدى ماأل فالفعل وعاونني ساعدني أي: مألني أو األمر على

((١٠٨٥))

GS ثقتي صديقي إلى منحت وئ؟

 منحت يقال: أن والصواب خطأ، وهذا ثقتي، صديقي إلى منحت يقال:

 الى الجر حرف إلى يحتاج وال بنفسه، مفعولين إلى يتعدى منح فالفعل ؛ثقتي صديقي

األول. المفعول بإدخالهعلى

((١٠٨٦))

رم لقرا ا تمهلباتخاذ2

 اتخاذ في تمهل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القرار، باتخاذ تمهل يقال:

)الباء(. ال ب)في( يتعدى )تمهل( فالفعل اتئد؛ تعجل، ال أي: القرار

FI—



صجاخكاثحيتكاتثيتكانيقكقة

٠٠ النور. ٠٠
(,١٠٨٧>)

03 كثيرة أشياء العمل هذا عن نتج ۶وى

 نتج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا كثيرة، أشياء العمل هذا عن نتج يقال:

 ال )من( ل يحتاج هنا نتج والفعل ،ونشا منه خرح أي: كثيرة أشياء العمل هذا من

)عن(.
<(١٠٨٨>)

G3 الشارع في االنزالق خطر من التنبه إلى فالن نا دعا

 ،خطا وهذا الشارع، في االنزالق خطر من القبه إلى فالن دعانا يقال:
 أي أوله: الشارع، في االنزالق خطر إلى التنبه إلى فالن نادعا يقال: أن والصواب

 من تنبه أما )بالالم( ال )إلى( ب يتعدى هفا )حبه( فالفعل واالطالع، عليه الوقوف
فاستيقظ. النوم:

»٠١٠٨٩)

03 منصبه من الرئيس نحي

 نحي أنيقال: والصواب ،وهذاخطا مفصبه، من الرئيس يعال:نحي

)من. ال )عن ب يتعدى )نحى( فالفعل وازل ابعد أي: ،منصبه عن الرئيس

«١ ٠ ٩ ٠»

03 السلطة على الساسة تنازع £0

 تتازع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،السلطة على الساسة تنازع يقال:

 ال)على( ي)فى( يتعدى تقازع فالفعل ؛واختلفوا ،تخاصموا أي: السلطة في الساسة

 فاليتزعنكفآألنيوآدع تعالى: قال تجاذبوم اي؛ الشي القوم تازع حمايقال

[.٢٣]الطور: < اللغوهفبهاوالتآثيع٠>ك وقالتعالى: .٦٧]الحح: 4إلىريك

R



خمحكشنجخئر
«١٠٩١»

G5 ضيفا اخيه عند فالن نزل ؟0

 فالن نزل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، ضيفًا اخيه عند فالن نزل يقال:

 فالن نزل أيضًا: ويقال )عند( ال ب)على يتعدى نزل فالفعل ضيفا؛ حل أي: أخيه

أبيه. رغبة

((١,٩٢)) 

G5 الرذائل من نفسه الكريم نزه ۶0

 ئزه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الرذائل، من نفسه الكريم ئزه يقال:

)من(. ال )عن( ب يتعدى نزه فالفعل أبعدها؛ أي: الرذائل عن نفسه الكريم

((١,٩٣))

GS فلسطين.... لقضية بالنسبة £0

 إلى بالنسبة يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،فلسطين.... لقضية بالنسبة يقال:

)الالم. ال )إلى( ب يتعدى نسب فالفعل ،عليها والقياس إليها بالنظر اي ، فلسطين... قضية

((١,٩٤))

G3 أمس قرأته كتاب عن النص هذا نسخت ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا أمس، قراته كتاب عن النص هذا نسخت يقال:

 بحرف حرفًا واكبته نقلته أي: أمس قرأته كتاب من النص هذا نسخت يقال:

)عن(. ال )من( ب يتعدى هنا )نسخ( فالفعل

((١ ٠٩٥)»

(K عادالً يكون بان القاضي ناشدنا QS

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، يكونعاداًل، بأن القاضي ناشدنا يقال:

 المضعول إلى يتعدى ال ناشد فالضعل طالبناه، أي: عادالً يكون أن القاضي ناشدنا

بنفسه. إليه يتعدى بل بالباء الثاني

٢٧٣



صجالخطكاثحيتكاكيتكانيتككة
,(١٠٩٦>)

(8المنتصربالفوز المالكم انتشى £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالفوز، المنتصر المالكم انتشى يقال:
 هنا ف)من( ،النشوة وجاءته شديدًا فرحًا فرح أي: الفوز من المنتصر المالكم انتشى

النصر. بسبب النشوة أن أي سببية

(,١٠٩٧>)

GS فالن عن الشريف الحديث فالن نص £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، عن الشريف الحديث فالن نص يقال:
عنه. المحدث إلى وأسنده رفعه أي: فالن إلى الشريف الحديث فالن نص

,(١٠٩٨>)

Q3 جارك حديث على التنصت لك يجوز ال £0

 أن والصواب ،خطا وهذا جارك، حديث على التصت لك يجوز ال يقال:
 فالفعل الصمت؛ وتكلف التسمع أي: جارك لحديث التنصت لك يجوز ال يقال:
)على(. ال بالالم يتعدى تنصت

«١٠٩٩»
G3 منازلكم الزموا الحرارة درجات الرتفاع نظرا £0

 ان والصواب خطا، وهذا منازلكم، الزموا الحرارة درجات الرتفاع نظرًا يقال:
لذلك واعتبارا مالحظة أي: منازلكم الزموا الحرارة درجات ارتفاع إلى نظرًا يقال:

(< ١ ١ ٠ ٠»

GS المرآة إلى فالنة نظرت £0

 فالنة نظرت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المرآة، إلى فالنة نظرت يقال:
المرآة. فيم صورتها ترى أن الجملة هذه من فالدف المرآة؛ في

«١١٠١»

G8 بالبوق فالن نفخ £0

البوق؛ في فالن نفخ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالبوق، فالن نفخ يقال:



ح شاأا٣ا وتغوية وا والصئرفية الئحوية األخطا> ءتم—

فى من فصعق آلضور فى %ونفخ تعالى: قال ، بالباء ال )في( ب يتعدى نفخ فالفعل

[.٦٨]الرر: < شآءآلله من فيآألرضإال ومن آلكسموت
((١١٠٢»

G3 األولى المرتبة على خصمه فالن نافس وتة

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،األولى المرتبة على خصمه فالن نافس يقال:

 الضرر يلحق أن غير من وسابقه وباراه زاحمه أي: األولى المرتبة في خصمه فالن نافس

 :ختمهرمسكوفيذيك تعالى قال )على(، الب )ف ب به؛فالفعلنافسيتعدى

[.٢٦لحكغثوت<]سفبن:’٢ىظثاذ

((١١٠٣)) 

لآلع الناس حق من فالن انتقص ۶)ك

 انتقص يقال: أن والصواب خطأ، وهذا الناس، حق من فالن انتقص يقال:

 إلى بنفسه يتعدى انتقص فالفعل ناقصا؛ الناس حق صير أي: حقهم الناس فالن

)من(. الجر حرف إلى الحاجة دون مفعولين

(,١ ٠ ٤»

G5 األخبارالسارة للناس انقل وتة

 إلى انقل يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا السارة، األخبار للناس انقل يقال:

بالالم. ال )إلى( ب يتعدى )نقل( فالضعل ،بها حدثهم أي: السارة األخبار الناس

((١١٠٥)) 

G3 بعدهم اليهود نكث وتة

 نكث يقال: أن والصواب خطأ، وهذا بعدهم، اليهود تكث يقال:

 إلى الحاجة دون بنفسه يتعدى )نكث( فالفعل ونبذوه نقضوه أي: بعدهم؛ اليهود

ابء.
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((١١٠٦))

G5 شريف رجل كل يستنكفه امر هذا وتنك

 يقال: أن والصواب خطأ، وهذا شريف، رجل امريسسكفهكل هذا يقال:

 عن أو )من( ب يتعدى استكف فالفعل شريف؛ رجل كل منه يستنكف أمر هذا

بنفسه. ال عنه... يسعكف اي:

((١١٠٧،)

م8نمفالنعنا2ا

 أي: بنا أو علينا فالن نم يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،عنا فالن نم يقال:
بالباء. أو )على( ب يتعدى نم فالفعل الفحة؛ إيقاع بقصد عنا كالمًا نقل أو بنا وشى

((١١٠٨))

G3 عنه المنوه الرجل هذا هج

 الرجل هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،عنه المنوه الرجل هذا يقال:

)عنه. ال بالباء يتعدى نوه فالفعل وعظمه؛ شهرته اي: ،به المنوه

O



٠٠ اهلام ٠٠

RD ٢8المطار مدرج على الطائرة هبطت

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المطار، مدرج على الطائرة هبطت يقال:

 إلى الحاجة دون ينفسه يتعدى هيط فالفعل نزلته؛ أي: المطار مدرج الطائرة هبطت

[.٦١:٠ر٠لص ه شلخإ رأفلموأ دالى: قال )على(

*((١١١))

(8الفائز للفريق تهتف الجماهير كانت وتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الفائز، للفريق الجماهيرتهتف كانت يقال:

 يتعدى هتف فالفعل وتدعوه؛ وتناديه تصيح أي: الفائز بالفريق تهتف الجماهير كانت

بالالم. بالباءال

صادق: محمود محمد الشاعر قال

حييت.... قد ما باسمك سأهتف

((١١١١))

لآلع روعه من ليهدئ بلطف المصاب المسعف حدث وكع

والصواب ،خطا وهذا روعه، من ليهدئ بلطف المصاب المسعف حدث يقال:

 أوفزعه خوفه يسكن أي: روعه، ليهدئ بلطف المصاب المسعف حدث يقال: أن
ب)من(. ال بنفسه يتعدى هدًا فالفعل

((١١١٢>) 

G3 هدية فالن من استهديت وتة

 استهديت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،هدية فالن من استهديت يقال:
 مفعولين إلى ويتعدى الطلب، يفيد استهدى فالفعل هدية؛ منه طلبت اي ،هدية فالنا



قيس؟ بن األحنف قال )من( رلى الحاجة دون

فاجيبي بلغت هي فإن سالمكم الرياح ألستهدي وإني

((١١١٣»)

لالع الورد من باقة زوجته فالن أهدى وكة

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،الورد من باقة زوجه فالن أهدى يقال:
 ويحتاج مفعولين إلى متعديًا ليس أهدى فالفعل ؛الورود من باقة زوجته إلى فالن أهدى

)إلى(. الجر إلىحرف

(,١١١٤)،

الع عليهم وتهكم بالناس فالن استخف وكة

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا عليهم، وتهكم بالناس فالن استخف يقال:

 تهكم فالفعل بهم، استهزًا أي: تهكمهم أو بهم وتهكم بالناس فالن استخف

 تهكم و عليه غضبه اشتد فيعني: فالن( على )تهكم اما بنفسه أو بالباء هنا يتعدى
تقدم. أي: فات ما على

((١١٥»

الع أسرته ألمر يهتم فالن وكة

 يهتم فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،أسرته ألمر يهتم فالن يقال:
بالالم ال بالباء يتعدى اهتم فالفعل ؛بها يعنى أي: أسرته بأمر

((١١٦»

الع لسر با لفالن همست وكة

 إلى همست يقال أن والصواب ،خطا وهذا بالسر، لفالن همست يقال:
ب)إلى(. يتعدى همس فالفعل خفي؛ بصوت أي: همسًا به كلمته أي: بالسر فالن

(,١١١٧))
الع تجاحه على فالنًا هائت وكة

فالنًا هنأت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا نجاحه، على فالنًا هنأت يقال:

B



ا— ٠ادع<.اا والطرفيةوالتلهوية معجم.:شورة

 فاألياو أتلفثم هنيثايمًا وآشربيوًا كوأ تعالى: قال ، بالباء يتعدى هنا فالفعل بنجاحه؛

٠[٢ ٤ ]الحاقة: للمقاتده

((١١١٨>)

هن فالن من فالن هاب £0
 فالنا، فالن هاب يقال: ان والصواب ،خطا وهذا فالن، من فالن هاب يقال:

بنضسه. يتعدى هاب فالفعل

((١١١٩»

G5 فالنة حب في فالن هام وعج

 فالن يقال:هام أن والصواب وهذاخطأ، يقال:هامفالنفيحبفالنة،
 ب)في( تعدى وإذا ،)في ب ال بالباء يتعدى هنا )هام( فالفعل ؛بها حبا شغف أي: بحبها

 أين يدري ال ألرض، وجههفي :خرجعلى نقول»هامفالن، مفايرًا، المعنى صار

مذهب، كل وذهب واضطرب فيه تحير :األمر« في و»هام ،يتجه

R



Z■الشائعة واللغوية لصرفيةالتحويةوا األخطاء معجم�
٠* الواو ٠٠

((١١٢٠)

8منك واثق أنا2

 فالفعل بك؛ واثق أنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا واثقمنك، انا يقال:

ائتمنه. ووثقيهيعني: )من(،ب ال ، بالباء وثقيتعدى

(,١١٢١))
GS عظيما وجدا فالنة على فالن وجد £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عظيمًا، وجدًا فالنة على فالن وجد يقال:

 حقد فيعني على: )وجد أما شديدًا حبا احبها أي: ، عظيمًا وجدًا بفالنة فالن وجد

حقدت. فالن: على وجدت يقال:

»١١٢٢))

GS موثوقة مصادر من الخبر هذا جاءنا £0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الخبرمنمصادرموثوقة، هذا جاءنا يعال:

يالباء يتعدى وثق فالفعل ؛بها موثوق مصادر من الخبر هذا جاءنا

»١١٢٣))
لألخبارى موجزا إليكم £0

 إليكم يقال: أن والصواب خطا، وهذا لألخبار، موجزًا إليصم يقال:

دفى(. ب أو بنفسه يتعدى اوجز فالفعل األخبار؛ موجز أو ألخبار في موجزًا

((١١٢٤))
03 إنذارا لفالن المحكمة وجهت £0

 وجهت يقال: أن والصواب ،خط وهذا ، إنذارًا لفالن المحكمة وجمت يقال:
)الى(. هناب يتعدى )وجه( فالضعل أرسلته؛ إنذارًاأي: فالن إلى المحكمة

لشضضصصص



جماخكثكيججيكته
((١١٢٥))

نهم لوجه وجها فالنًا رأيت زمة
 فالنا رأيت يقال أن والصواب خطا، وهذا لوجه، وجهًا فالنًا رايت يقال:

مواجهة. لقيته أي: بوجه، وجهًا

((١١٢٦))

لهم لوحدي جلست زئة

 وحدي، جلست يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لوحدي، جلست يقال:
 ال مصدر والوحد )منفردا( منصوبة بحال ومضافها وتوول )حال اإلضافة لزم )وحد(

 وخرو« نسيج »فالن قولهم: فى إال يضاف ال وقيل الالم، تلحقه وال يجمع وال يثنى
 ال اللذان وعبيروخده: وخده، وكذلكجحيش له، ثاني ال أي: الدال بكسر
ذم وهما وضعف، مهانة ذلك مع وفيهما يخالطان، وال احدًا يشاوران

((١١٢٧))
G8 ماال فالن عند أودعت وكة

 والصواب ،خطا وهذا ،ماالًا فالن عند استودعت أو ماالً فالن عند اودعت يقال:

 فالفعالن ،وديعة ليكون إليه دفعته أي: ماال استودعته أو ماال فالنًا أودعت يقال أن
٠)في(٠ب وال ب)عند( ال مفعولين الى بنفسه منمما الواحد يتعدى )استودع( و )أودع(

((١١٢٨))

G8 التالي النبأ إلينا ورد وتج

 التالي، الخبر علينا ورد يقال: أن والصواب خطا، وهذا التالي، النبا إلينا ورد يقال:
بنضسه. أو )على ب هنا يتعدى ورد فالفعل إلينا؛ صار أو جانا أو بلغنا أي: التالي الخبر وردنا أو

((١١٢٩))

ندم عمله في فالن توارى وتة
 فالن توارى أنيقال: والصواب ،وهذاخطا :توارىفالنفيعمله،يقال

)في(. ب ال ، بالباء هنا يتعدى توارى فالفعل استتربه؛ أي: بعمله.

EJ



حجاجكلثكيكاتثيتثنيكة
«م١١٣٠»

G3 التراب الميت المشيعون وارع وتج

 وارى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التراب، الميت المشيعون وارى يقال:

واحد. به إلى بنفسه يتعدى هنا وارى فالفعل التراب؛ في الميت المشيعون

(,١١٣١))

م األليم مصابه آسيتالرجلفي2ا

 آسيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األليم، مصابه في الرجل آسيت يقال:

عزيته. أي األليم بمصابه الرجل

(,١١٣٢))

8السفر من الوصول على أخي أوشك ؟0

 يقال: أن والصواب ، خطا وهذا السفر، من الوصول على أخي أوشك يقال:

 اقترن وقد ، المقاربة أفعال من ودنا. السير أسرع أي: السفر من يصل أن أخي أوشك

ب)على(. يتعدى ال فعل و)اوشك( ب)أن(، خبرها

,,١١٣٣))

S0 هامة لمعلومات األمن اجهزة توصلت G5

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،هامة لمعلومات األمن أجهزة توصلت يقال:

 و )توصل فاألفعال وبلغتها إليها انتهت أي: هامة معلومات إلى األمن أجهزة توصلت

ب)إلى(. بل بالالم، تتعدى ال أوصل( و وصل

,,١١٣٤))

(K المسالة عن معلمه من الطالب استوضح G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،المسالة عن معلمه من الطالب استوضح يقال:

 هنا يتعدى )استوضح( فالفعل له؛ يوضحها أن ساله أي: المسألة معلمه الطالب استوضح

بحث. األمرفتعني: عن اعسقوضح اما )عنه و )من( إلى الحاجة دون مضعولين إلى بنضعه

□



Zالشائعة واللغوية والصرفية األخطاءالثحوية معجم ك
«١١٣»ه

(K لالع يراوغ كان المتهم بان اتضح

 اتضح يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا يراوغ، كان المتهم بأن اتضح يقال:

 المؤول المصدر وفاعله الزم، اتضح فالفعل وبان؛ ذلك ظهر أي: يراوغ كان المتهم أن

الباء. حرف إلى يحتاج وال المتهم..( )أن

,(١١٣٦>)

G3 الوطني باالنتماء وعي عندك زى؟

 عندك يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الوطني، باالنتماء وعي عندك يقال:

 بالباء، ال بنفسه متعد )وعى( فالفعل حقيقته؛ على إدراكه أي: الوطني االنتماء وعي

حفظه. إذا الحديث(: )وعى نقول

(,١١١٠٧))

G3 للتهنئة النائب بيت إلى الناس توافد ؟0

 توافد يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،للتهنئة النائب بيت إلى الناس توافد يقال:

)إلى(. ب ال )على( ب يتعدى توافد فالفعل ؛ووردوا قدموا أي: للتهنئة النائب بيت على الناس

((١١٣٨>)

ون المطروحة القضايا معظم حول المجتمعون توافق ؟0

 ،خطأ وهذا ،المطروحة القضايا معظم حول المجتمعون توافق يقال:

 والفعل ،تقاربوا أي: المطروحة القضايا معظم في المجتمعون توافق يقال: أن والصواب

)حول(. الظرف ال )تفي( ب يتعدى هنا توافق

«١١٣٩»

ون الجديد القانون على الوزراء رئيس وقع ؟0

 أن والصواب ، خطًا وهذا ،الجديد القانون على الوزراء رئيس وقع يقال:
 ،باسمه مرفقًا ذيله في إمضاءه وضع أي: الجديد القانون الوزراء رئيس وقع يقال:

)على(. ب ال بنفسه يتعدى هنا وقع والفعل

EI



«١ ٤ ٠ ر)
so التقرير( هذا في جاء ما بعض عند سنتوقف

 ،خطا وهذا التقرير، حذا جاءفي ما بعض عند سفتوقض يقال:

 او نثيت اي التقرير، هذا في جاء ما بعض على سنتوقف يقال: أن والصواب

 ال و)في )على( ب يتعدى )توقض« والفعل وننتظر، نتمكث اي: في« سنتوقف

عقد. بالظرف

((١١٤١))

so لآلع الخبر صحة على الصحيفة تحرير رئيس أكد

 والصواب ،خطا وهذا الخبر، صحة على الصحيفة تحرير رئيس اكد يقال:

 أكد والفعل وشده، أوثقه أي: الخبر، صحة الصحيفة تحرير رئيس أكد يقال: أن

الفاس. الكثيرمن يوردها حيث )على( إلى الحاجة دون بنضسه يقعدى

«(١٤٢»
SO األمن انعدام عن تولد الجرائم نسبة ارتفاع G5

 أن والصواب ،خطا وهذا األمن، انعدام عن تولس الجرائم نسبة ارتفاع يقال:

 هنا تولد فالفعل عنه، نتج اي: األمن انعدام من تولد الجرائم نسبة ارتفاع يقال:

)عن(. ال )من( ب يتعدى

((١٤٣»

So حياته في مرة ألول المدرسة الطضل هذا دخل G5

 أن والصواب خطا، وهذا حياته، في مرة ألول المدرسة الطفل دخلمذا يقال:

 حاجة وال مفصوب ظرف اول: حياته، في مرة أول المدرسة الطفل هذا دخل يقال:

 وآبضدرهمكماكةيقمنوأيييأول ونقابآفييدتهم تعالى: قال مرة مع الالم الستعمال
[,١١٠]األم وئزيح

£3



تم^نح ئلة1لش I شوية و| صرفيم! ٠و ئدحوية I ٠ ال*خطإ I ميبم

(١١٤٤٠>)

 G3 .تعالى .الله لوجه المال بعض الفقير المحسن وهب £0

 ،-،وهذاخطا -تعالى الله لوجه المال الفقيربعض المحسن يعال:وهب

 او عوض بال إياه اعطاه اي: المال... بعض للفقير المحسن وهب يقال: أن والصواب

 لى وهي آلحمديلوآلذى قالتعالى: نفسه، ال بالالم يتعدى وهب والفعل مقابل،

 لمن يهث مايشآء هيخلق تعالى: وقال ، [٣٩]إبرس ه وإسحق عآللكبرإسمعيل

لدنك ين لى »فهب تعالى وقال ٠[٤٩]الشورى: لمكغاوًاهبلتنيثآ*ًالفدوره٠كقآ

٠ئليا(<]سيم:ه[

ج



ياكتنتياتيقاششتيظافامق
٠٠ الياع ٠٠

GS الرئيس يسار على النائب جلس

 جلس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الرئيس، يسار على النائب جلس يقال:

الرئيس. يسار عن النائب

G5 سمعت مما متيقن أنا

 بما متيقن أنا يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا سمعت، مما متيقن أنا يقال:

)من(. ب ال بنفسه أو بالباء يتعدى تيقن الفعل أن حيث متحقق، أي: سمعت

لج



i





تتشكجمكثكيتكاتكيتواننيتكاقك

٠٠ المزق ٠٠
(,١١٤٧»

SO أبدًا هذا فعلت ما G3

 ،ابدا هذا افعل ال يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ، أبدًا هذا فعلت ما يقال:

 أردنا وإذا ، وإثباتًا نفيًا التوصيد يفيد يستقبل لما ظرف )أبدًا( ف أبدًا هذا افعل لن أو

 الستغراق زمان ظرف قط: سني. من مضى ما جح اي: قط، هذا فعلت ما :قلنا الماضي

بالنفي. مختص الماضي،

ا(١١٤٨>)

<8 أحمد أم علي أجاء يدر لم زتج

 يدر لم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،أحمد أم علي أجاء يدر لم يقال:
 التعيين، إلدراك جاءت التصور؛ لطلب هنا االستفهام همزة ألن أحمد؛ أم جاء أعلي

ومحمد. المجيء بين ال االسمين بين هنا والتعيين

«١١٤٩»
D& عمرًا ام زيدًا اكافات G3

 ازيدًا يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ، عمرًا أم زيدًا أكافأت يقال:

سابقتها. مثل العبارة وهذه ، عمرًا ام كافأت

((١١٥٠»»

so اآلنية الوردةيفي وضعت G5

 الوردة وضعت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،اآلنية جذ الوردة وضعت يقال:

أوان فيه الجمع وجمع ، إناء جمع اآلنية ألن اإلناء؛ في

B



«(١١٥١»

G؛J صباح كل من اآلونة هذه في فالن يزورنا ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا صباح، كل من اآلونة هذه في فالن يزورنا يقال:

آونة. على ويجمع الوقت األوان ألن صباح كل من األوان هذا في فالن يزورنا يقال:

«١١ه٢ا)

(8أبتي يا النداء: في2ا

 حذفت أبتفقد يا يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا أبتي، يا النداء: في يقال:

 قال ،عنه المعوض و العوض بين يجمع فال ،المكسورة بالتاء عنها وعوض المتكلم ياء

 رأيثاحدعتركزكباوآكشنسوالقمررًاينهملي يوشفألبيهيتابتإف قال إذ تعالى:

[. ٤ ويوسف:6 سجدين

((١١٥٣»

GS أبدًا هذا فعلت م ؟0

 أبدًا، هذا أفعل ال يقال: أن والصواب ،خط وهذا ، أبدًا هذا فعلت ما يقال:

 إذا اما وإثباتًا نفيًا المستقبل في للتوكيد زمان ظرف )أبدا( ف أبدا؛ هذا أفعل أولن

بالنفي. ويختص الماضي، يستغرق زمان ظرف فهو الماضي قصدنا

«١١ ه ٤»

بكىفالنمنشدةالتأثيرم2ا

 بكى يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا التأثير، شدة من فالن بكى يقال:
 وفي تأئر الفعل والتأثرمصدر أئر، الفعل فالتأثيرمصدر التأثر، شدة فالنمن

ما. بموقف لتأثره فعل رد التأثيرفبكاؤه من يبكي ال اإلنسان المعنى:

«(١٥٥)

SO األجار؟ اعطوك هل G5

أعطوك هل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األجار؟ أعطوك هل يقال:

□



 نمور د٠٦(٨.١٩حتدت١\و٦رائ٠دلدرغ دحلهأل٠٦١لد١الخنمماج»س

العمل. على واألجرة الكراء أي وجزاوه العمل ثواب أي: اإلجارة؟

((١١٥٦)»

تاريخآخرلآلع إلى سفري موعد تاجل وئة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا آخر، تاريخ إلى سفري موعد تأجل يقال:

 أما اخر تأو موضعه بعد جعل أو اجل له سمي أي: آخر تاريخ إلى سفري موعد أجل

 وتأجل أجله الشيء تأجل نقول؛ الزم ال متعد فعل المعنى، بهذا فهو )تأجل الفعل

تجمعوا فمعناه: الزم( )فعل القوم تأجل أما مدة، إلى يؤجله أن منه طلب فالنا:

((١١٥٧>)

(R الصغيرة المصانع وإحدى المهمة القضايا أحد G3

 والصواب خطأ، وهذا الصغيرة، المصانع وإحدى المهمة القضايا أحد يقال:

 و)مصانع( )قضايا( فبرد ؛الصغيرة المصانع وأحد المهمة القضايا إحدى يقال: أن

 قضية تخص إحدى فإن ذلك وعلى )مذكر( ومصنع )مؤنث( قضية أنها نحو لمفردها

مصنع. تخص وأحد

((١١٥٨)
G3 بكذا طامي انهي آخرا، وليس واخيرا زقة

 أن والصواب ، خطًا وهذا ،بكذا كالمي أنهي آخرًا، وليس وأخيرًا يقال:

 شيءوالحاجة آخركل تعني: )األخير( ف بكذا كالمي وأخيرًاأنهي يقال:

 التي الثانية العبارة أن وبما الكالم انتهاء على للداللة آخرًا( )وليس الستعمال

الزيادة. لهذه حاجة فال المعنى أدت ذكرناها

GS األخرى العلب ورميت العلبة، بهذه احتفظت زئة

 خطا،والصواب وهذا األخرى، العلب ورميت العلبة، بهذه احتفظت يقال:

وأخريات: )أبخر( ف األخريات أو األخر العلب ورميت ،العلبة بهذه احتفظت يقال: أن

EJ



�
 واحد جنس من ويكون الشيئين، احد وتعني: اآلخر مونث اخرى لكلمة جمعان
 يمانيأكلهنسبع سنعبقرت آللميكإنيةأرعنوقا ه تعالى: قال )غير( بمعنى
[.٤٣صف:علحئيزأحمتاذكت<]ب١دكب وكبع عجاف

((١١٦٠>)
05 ألخين ا تخاصم عجيب وكع

 عجيب يقال: ان والصواب ،خطا وهذا األخين، تخاصم عجيب يقال:

 الرفع حالة واوفيي إليه يضاف الخمسة األسماء من أخ فكلمة األخوين، تخاصم

 فى ورد األخوين. والصحيح خطا )األخين( تركيب كان لذا والجمع، والتقية
أخوين... أخوين الله في »تخوا ؛٠ النبي أن واألنصار المهاجرين بين المراخاة

((١٦١)
G5 الهالك إلى بهم ادت حريا القوم شب وسع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الهالك، إلى بهم أدت حريًا القوم شب يقال:

إليه. وأوصله إليه سلمه إليه: الشيء أدى فمعنى إليهم؛ الهالك أدت حربًا القوم شب

((١٦٢»

03 أكرمك زرتني إذا وكع

 زرتني إذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أكرمك، زرتني إذا يقال:
 الزمان من يستقبل لما ظرف إذا ألن مجزوما؛ وليس مرفوع )أصرم فالفعل أكرمك

جازم. غير لكنه شرطي
((١٦٣» 

G3 المغرب آذان موعد اآلن حان وفع

 موعد اآلن حان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المغرب، آذان موعد اآلن حان يقال:

 انن: صلمة فجمع اآلذان اما بها اإلعالم أو ،الصالة إلى النداء يعني فاألذان العصر؛ أذان

شمبةم.٦4أيدتكبر أعج غوم عااللنامى أش حونى وأذدة ه تعالى: قال عضوالسمع
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ا/ز الشائعة ال،ويةوالمكرفيةواشوية ٠األخطأ ااجم :^^^٣

[.١١٩;٠]آلذسا < ءاذاكآألنم فييبتكن إوآلمرنهم وقالتعالى:
١١٦٤٠٠»

SO لوجه وجها األسد قبالة بنا فإذا الغابة في مشين GS

 ،خطا وهذا لوجه، وجمًا األسد قبالة بنا فإذا الغابة فى مشينا يقال:

 )وجمًا إلى الحاجة دون ،األسد قبالة بنا فإذا الغابة في مشين يقال: أن والصواب

األسد. مواجهة تعني فقبالة حشو العبارة هذه ألن لوجه(

((١١٦٥)
SO .كذا كان األب مات .الله سمح ال إذا G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا كان األب مات ٠ الله سمح ال . إذا يقال:

 جاءت السابق التركيب فى المعترضة فالجملة ؛كذا كان ٠ الله سمح ال ٠ األب مات إذا

بعده. تأتي ان الواجب ومن الظرف( إلى )المضاف إليه المضاف الشيء ذكر قبل

١١٦٦,٠«

So أمدحك إذن مدحتني إن GS

 إذا مدحتني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أمدحك، إذن مدحتني إن يقال:

لالستقبال خالصًا ليس الجملة في المضارع فالفعل امدحك؛

(١١٦٧٠»

so لآلع كبيرين أذنين ذا فالن كان

 كان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا كبيرين، أذنين ذا فالن كان يقال:

مونثة. كلمة فاألذن كبيرتين؛ أذنين ذا فالن

١١٦٨,٠«

so األرنب هذا اشتريت G3

 هذه اشتريت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األرنمب، هذا اشتريت يقال:

مذكرة. وليست ،مؤنثة األرنب ألن األرنب؛



(١١٦٩)»
G3 فالن إيزاء جلست وسنك

 فالن إزاء جلست يقال: أن والصواب خطأ، وهذا فالن، إيزاء جلست يقال:

محاذاة. حاذى أي مؤازاة آزى الفعل من )إزاء( ف

((’١١٧))

G3 الصديقين بين العالقات تأزيم إلى فالن موقف أدى £0

 ،خطأ وهذا الصديقين، بين العالقات تأزيم إلى فالن موقف أدى يقال:

 الفعل من الصديقين بين العالقات تأزم إلى فالن موقف أدى يقال: أن والصواب

وشدة. ضيق أزمة: أصابته أي: )تأزم(

((١١٧١،)

لدع رائع القرمزي إستبرق £0

 اإلستبرق يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا رائع، القرمزي إستبرق يقال:

وينكر. يعرف إستبرق ألن رائع؛ القرمزي

((١١٧٢))

03 األسيرة المرأة الغاشم عدونا قتل الج

 قتل يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،األسيرة المرأة الغاشم عدونا قتل يقال:

 المشبهة الصفات من فعيل وزن لن ؛األسيرة العدو قتل او األسير المراة الغاشم عدونا

الموصوف التعبير في ورد إذا إال والمؤنث، المذكر فيها يستوي التي

((١١٧٣))
GS سفينًا بينهم فالن دق £0

 بينهم فالن دق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا سفينًا، بينهم فالن دق يقال:

 اليونانية عن معرية كلمة وإسفين: بيفهم فيما والفتنة الواقعية بهم اراد أي ، إسفينًا

كالوتد. الطرف مستدقة حديدة أو خشبة وهى

.......................... EJ



 تتتتتصجملخكياتيجكالنبيتتلك
„١١٧٤»

G3 جذوره من فالن مرض الطبيب استاصل ؟0

 أن والصواب ، خطًا وهذا جذوره، من فالن مرض الطبيب استاصل يقال:

 فالفعل جذوره(؛ )من إلضافة لزوم وال اصله، من قلعه أي: فالن مرض استأصل يقال:

المعنى. هذا يؤدي استأصل

,,١١٧٥))

G3 جرى ما على آسف فالن زرة

 أسيف فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا جرى، ما على آسف فالن يقال:

 قال ذلك، أشبه وما والتلهف الفوت على يدل وأسيف: غضبان، أي؟ جرى ما على

 فهر آلحزن عيناهيج رآتيضت يأسننعلثوشف وقال وتولعتهم » تعالى
٠[٨ ٤ إيوسف: < كظيع

,,١١٧٦))

so 03 الرسالة فالن استلم

 فالن تسلم يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،الرسالة فالن استلم يقال:

 الجلد سلم ،والعافية الصحة على يدل فعل سلم؟ للفعلين الثالثي والجذر الرسالة،
 :كذا له وسلم برن وسالمة: سالمًا ونحوها اآلفات من سلم بالسلم، دبغ سلما:

 لمسه بالكعبة؛ األسود الحجر الحاج واستلم سنبله خرج الزرع: استلم أما خلص،

 يكرهه ما على يصطلح وال سخطه، على يستلم ال فالن ويقال: ،باليد أو بالقبلة

وتخلص. تبرأ منه: وتسلم ،وقبصه أخذه الشيء؟ تسلم وكذلك:

,,١١٧٧))

SO 03 الغضب فالنا تآ

 فالن ائتكل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغضب، فالنًا تآكل يقال:

مع أكل أو اطعم فيعني: آكل أما ، بعضًا يأكل وكاد احترق أي: الغضب، من

EJ



الشالعة للغويه وا والصرفية النحوية األخطاء معجم

ا« ١١٧٨))

G5 الض هذه زتة

مذكر. عدد الف فكلمة ألف؛ هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ألف، هذه يقال:

(١١٧٩»

so ميل األلف رحلة بدأت GS

 رحلة بدأت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ميل، األلض رحلة بدات يقال:

 على التعريف )ال( إدخال يجمب اإلضافي التركيب حالة ففي الميل؛ الف أو الميل األلف
تخفيفا األخير إليه للمضاف التعريف عدم جواز مع إليه، المضاف

((١١٨٠))

So هو... ذلك إلى دفعنا الذي األمر G3

 ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا هو..، ذلك إلى دفعنا الذي األمر يقال:

 الثانية العبارة في السبك جودة نلحظ العبارتين بين المقارنة فلدى هو، ذلك إلى دفعنا
 لزامًا كان لذا والسبك األصول عريي ليس األمر كلمة استعمال أن ذلك فى والسبب

الثانية. الى األولى العبارة عن العدول

«١١٨١»

ا(8قامفالنبمؤامرة2

 قاما وصديقه فالن يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،بموامرة فالن قام يقال:

 فمي أكثر؛ أو شخصين بين جفائي اتفاق الموامرة ألن ؛قاموا وأصدقاؤه أو بمؤامرة
 يقوم واحد بشخص فكيف األول التركيب استعمال يصح فال المشاركة؛ تفيد

 المؤامرونقول:هما والصوابأنيقال: خطا، المتآمروهذا : قولتا ذلك ومن بمؤامرة؟

متآمرون. وهم متآمران

«١١٨٢»

so االستمارة هذه امأل G3

هذه امأل يقال: أن والصواب خطا، وهذا االستمارة، هذه امأل يقال:

EJ



2 لغالممواسترفيةوالنشويةا ممجماألخصادالثحوية م٢ ث -
طلبا وتضمن واألشكال، والموهالت الصفات ئذكرفيها ورقة وهي: االستئمارة

((١٨٣»

G5 األمسكذا انتخابات النتيجةفي كانت2ا

 أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا األمس انتخابات فى النتيجة كانت يقال:

 الذي اليوم قصد تحدث الذي ألن كذا؛ أمس انتخابات في النتيجة كانت يقال:

 نكرت التعريف ب)ال( عرفت إذا أمس وكلمة مباشرة: فيه هو الذي اليوم يسبق
)غد(. كلمة على الحال هذا وينطبق

,١١٨٤٠>>

G3 ايفاء فهم أمورهم تصريف على قادرون الرجال هؤالء وتج

 ، خطًا وهذا ، أكفاء فهم أمورهم تصريف على قادرون الرجال هوالء يقال:

 بين التساوي يعني: وكفم كفء. كلمة جمع أكفاء فهم ... يقال: أن والصواب
 صنيعه. بمثل قابلته فالنًا: كافات نقول: واالعوجاج، واإلمالة الميل أو الشيئين

 وقال أحدهرإلخالص:،[، ولميكنلةكفوا ه تعالى: قال المثل والحفء:

الشاعر)'(:

حواء واألم ابوهمآدم أكفاء التمثال جهة من الناس

البحتري وقال

فخاره وعظم بسؤدده بدأت أكفاءها فاخرت األراقم وإذا

 يقال: ولذلك إذاأملته الشيء: أكفأت ,اماقولم : فارسل ابن يقول

 الصحيفة: واكتفأت عنها. ترمي حين تقصبما ولم رأسعا أملت إذا القوس: أكفات
 كف من أكفام أما األعداء وداهن األكفاء آخ األمثال: ويقالي! إليك«. أملتها إذا

بخرقة: رجله وكف وكفيف. بكفوف فمو ذهب بصره: كف . وامقع انصرف إذا

)التمثيلوالمحاضرة(. الثعالبي (١)

٢٢٩ ص١البحتريج ديوان (٢)

 .١٨٩ ص٥ابنفارس،ج اللغة، معجممقاييس (٣)
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 كثبويتاواثايانجيااششقافالسفص
 وإن تحخرجآلموقبإذن وإذ تعالى قال استدار الشيء؛ استكف وتقول بها عصبها

الوزير: المهلبي وقال [•١١٠الماندة: <عنك بفإسرءيل كففت
األرب بعد عن النفس وكففت تترك لم إذا لوتوسطت

«١١٨>ه

G5 خيرًا فالن من نتامل وتج

 خيرًا منه نأمل يقال: ان والصواب ،خطأ وهذا خيرا، فالن من نتأمل يقال

رجا، فمعناه: أمل أما وتدبر حدق تأمل:

((١٨٦» 

GS األرض على تحط الصقور أمهات هذه )،£

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األرض، على تحط الصقور أمهات هذه يقال:

 لغيرالعاقل. تستعمل وأمات: للعاقل تستعمل أمهات: األرض. على تحط الصقور أمات هذه

 لخليل: قاال !.٦ينأنفيهموأزهبهةأمهثهم،األحزاب: قالتعالى:»آتفأزكيالمفمنيكا

 الرأس؟ أم ذلك من أما الشيء تسمى العرب فإن يليه مما سواه ما إليه يضم شيء »كل

المجرة. النجوم: وأم الكتاب، فاتحة القرآن: وأم الدماغ،

شرًا: تأبط قال

الشوابك) النجوم ام اهتدت بحيث ويهتدي األنيس األنس الوحشة يرى

بصاحبه. الرجل بر في يضرب <. فأنامت) فرشت أم المثل: في قيل

قالقراد:

فانامت مهدت واما رؤوفًا ووالدًا لطيفًا عما له وكنت

 ٠٢٤ ص ١ ج،اللغة مقاييس معجم (١)

.٢٢ص١ج األمثال: (مجمع٢) o



ا و|لمئرفيةوالذغويةالشالعد )شوية ٠,ألخطا معجم

(,١١٨٧،>

لال( اآلن... تتكلم ال ان احبة دكة

 أال أحب يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ، اآلن.. تتكلم ال أن أحب يقال:

 المضارع والفعل المضارع. الفعل لحق إذا فيها أدغمت أن لحقت إذا ال ألن اآلن؛ تتكلم
منصوبًا. ال بعد يكون

((١٨٨))

ك الدكر اآلنف الكتاب قراءة أعدت

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الذكر، اآلنف الكتاب قراءة أعدت يقال:
آنفا المذكور الكتاب قراءة أعدت

(,١١٨٩)،

G5 منباع فهو الزيت انباع دكة

 فهو الزيت بيع يقال: ان والصواب ، خطًا وهذا منباع، فهو الزيت انباع يقال:

(: الهمذاني األجدع بيع.قال مباعأو

جوادنابمباع فرسًافليس يبع فمن آالءالكميت فرضيت

 سال إذا الزيت انباع ويقال: الشيء امتداد وهو البوع من فمأخوذ انباع أما

ضرار: بن مزود الشاعر قال

سائل الزيت من منباع تغشاه كاتما الكعوب لذن ومطرد

 إحدى مددت إذا ، بوعًا أبوعه الحبل بعت :عبيد أبو قال فارس: ابن قال

 طول إذا واتباع: ، تبوعًا وتبوع ، بوعًا يبوع مشيته في باع ويقال ، باعًا يصير حتى يديك

: اليربوعي) السفاح قال خطاه.

اشجاع انبياع ينباع نمت معا حلماواناة يجمع

٣٢٧ ص ١ج فارس، ابن ،اللغة مقاييس معجم (١)

.٣١٩ ص ١ج فارس، ابن ،اللغة مقاييس معجم (٢)

لج



((١١٩٠»»

G3 فعليًا منقوعا )اليانسون( نشرب ؟0

يقال أن والصواب ،خطا وهذا ، فعليًا منقوعا )اليانسون نشرب يقال:

 عند وهو والحلويات المشروبات لصنع حبوبه قستعمل ،عطرة رائحة ذو نبات األنيسون

األصل يونانية كلمة وهي اليانسون العامة

(,١١٩١>>

لالع ترض... لم أو رضيت سواء ؟0
سواء يقال أن والصواب ،خطا وهذا ترض.-.، لم أو رضيت سواء يقال:

 أو هندا تزوج نحو: للتخيير إما فهي الطلب بعد وقعت إن أو: ، ترض.. لم أم ارضيت

 دع او عمان إلى أذهب مثل: لإلضراب أو الزهاد أو العلماء جالس لإلباحة: أو أختها

 وأ فقال تعالى: كقوله للشك، إما فهي خبري صالم بعد وقعت وإن تذهب فال ذلك،

 مل تعالى:إنآأزإياكم أولالبماممثلقوله [،١ ٩ ]الكهف: يح تهذيه لقتايتمااذ

 أو حرف او فعل أو اسم :الحلمة نحو: للقسيم او [٢ ٤ ]سبًا: < ميين ضكل في أز هدى

 أو محمد أو سعد ذهب :فقالوا ذهب فيمن القوم اختلف نحو: اإلجمال بعد للتفصيل

 وبعضهم كذا قال: بعضهم أي، [٥٢ ]الذاريات: إقالوًاساحرًازبجنرئه تعالى: قال ،احمد

 آقيزبدوته ألف مأتة وآرتتنهإل ه تعالى: كقوله بل بمعنى لالضراب أو كذا قال

 ما يكون فالمتصلة ومنقطعة. متصلة نوعان: فهي أم أما يزيدون. بل اي: [١٤٧الصفلت:1
 أو االستفهام همزة بعد هع التي وهي الحكم في له ومشاركًا ،قبلها بما متصالً بعدها

 تعالى: كقوله لشاني وا محمد؟« ام الدار في »أعلي :كقولنا فاألول: التسوية همزة

 قبلها ما ألن متصلة وسميت [١ ٠ ]يس: 6 أرلةثيزهماليزهثرن ءأنذرتهم عي؛ وتوآء ف
 األول الكالم لقطع فتكون المنقطعة: أما اآلخر، عن احدهما يستغني ال بعدها وما

هل أم وآبصير آألغى بتتوى ٠>تز تعالى: كقوله اإلضراب ومعناها بعدم ما واسشتاف

□



/ل لضاسة والسفيةا والصضرهية الثعوية األخطام ممجم

 :شرحاء لله جعلوا بل المعنى و [١ إالرعد:ا ه شجب جعلراي م١ وآلثور تتوعالظلث

التسوية. همزة ندخل فإننا ذكرناه الذي المثال مرفي كما استعمال وعند

((١١٩٢»

G3 إيهاب صديقي هذا £0

 صديقي هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا إيهاب، صديقي هذا يقال:
 لم والوحش والغفم البقر من الجلد ويعني: فعال وزن على اسم الياء(: )بحذف إهاب
وأهب(. )أهب وللكثرة آهبة للقلة: والجمع يدبغ

((١١٩٣»

G3 بضيفه الرجل تأهل

 الرجل اهل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بضيفه الرجل تأهل يقال:
له. أهالً صار لألمر: وتأهل تزوج فيعني: تأهل الفعل أما رحب أي: بضيفه

((١١٩٤»

G3 آن في ويعمل يدرس فالن كان ؟0

 كان يقال: أن والصواب ،وهذاخطا ،آن فى ويعمل يدرس فالن كان يقال:
تحديد بال والحين الوقت تعني: )اآلن( اذ معا(؛ آن دفى او واحد آن في ويعمل يدرس فالن

(,١١٩٥،)
S0 أنت؟ طالبة أية G3

 ألن أنت؟؛ طالبة أي يقال، أن والصواب ، خطًا وهذا أنتو؟، طالبة أية يقال:

دائمًا. ومذحرًا مفردًا لفظما يبقى نكرة إلى أضيضت إذا االستفهامية )أي(

»١١٩٦،،

8المامون يا2ا

 المعرف ألن المأمون أيها يا يقال: أن والصواب خطا، وهذا المأمون، يا يقال:
 الله الجاللة اسم باستناء للمونث وأيتها( للمذكر، بأيها( لندائه يتوصل 0)ال ب

اللهم، فتقول: الله كلمة آخر مشددة بميم النداء )يا( عن يعوض او الله، يا فتقول:

EJ



الشالعة واللغوية والصرقية النحوية األخطاء معجم

 علتنا فأملز منعنرك هذاهوآلحق آللهمإنكج قالوأ وإذ » تعالى قال

٠[٣٢جكاربم]األذغال:

((١١٩٧»

G3 التجارة ام الصناعة أفضل أيهما ؟0

 أيها يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التجارة، أم الصناعة أفضل أيهما يقال:

األول. التركيب بعضهم أجاز وقد التجارة؟ أم الصناعة أفضل

ل؛



الحأدعدئر ضئل؛ثئشودة٠/سعاص

ه٠|بع٠٠
((١١٩٨»

عميقا بئرا حفرنا 80
 ؛عميقة بئرا حفرنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ٠ عميقًا بئرًا حفرنا يقال:

 كان وإذا ،البعد فهو للطريق كان إذا »العمق فارس: ابن قال ،مؤنثة كلمة بئر ألن
 وأعمقها قعرها بعد إذا عميقة »بئر الخليل: قال بها«، جرا طول فهو للبئر صفة

 :فهىخاويةتعالى قال وبائر، وآبار، وابآر، ابوار، البئرعلى وتجمع حافرما،(.

 وعماقة، عمقًا عمق يقال: [٤]الحج:ه 4 مشيد متهللمؤونمر عروشباذبر ل

عمائق. والجمع عميقة فهي ،قعرها بعد :ونحوها البئر وعمقت

(,١١٩٩))

G5 لهوجو )البؤساء( قصة قرأت 80

 قرأت يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا لوجو، )البؤساء( قصة قرأت يقال:
 لما يرحم بلية به النازل الرجل وهو بائس لكلمة جمع فهي أو: لهوجو )البؤساء( قصة

 تكون )فعالء( وزن على التكسير جمع صيغة إن إذ وافتقر. حاجته اشتدت ومن به.
 مكتسب غير فطرى وأمر ،سجية أو غريزة على داال وصفًا )فاعل( وزن على للمفرد
 الغريزة سشبه م على داالً او ، وشعراء وشاعر ، ونبماء ونابه وعقالء عاقل نحوب: غالبًا

شرًا: تأبط وقول اللسان: في وورد وصلحاء، صالح نحو: والسجية

المساكين البؤس من عددت حتى حبهامااليضيقني من قدضقت

<, ١ ٢ ٠ ٠» 

G5 بائس رجل هذا زتج

 والبئيس بئيس رجل يقال:هذا أن والصواب خطأ، وهذا بائس، رجل هذا يقال:

ولموًا :فكلوأمنهاتعالى قال ،الشديد او القوي الشجاع والبئيس: بوساء على تجمع
. ١٤٤ ص ٤ج فارس، ابن ،اللغة مقاييس معجم (١)

EJ



 صيكاتاتكنتكاخجياشتتيالفكفة5

 بماكاوأ بيي ظلمرايعداي آلليك رأخذن تعالى وقال [٢ رالعح: ه آلنقير آبآ

تمام: أبو وقال ،١٦ألعرلف:ه6يقشثوب
البؤسا احتثت حتى البؤس بؤساعلى وكفت نعمائه من سحائب فاضت

((١٢٠١)
هن سابقًا النبا هذا بتينا فد كنا ؟0

 كنا يقال: أن والصواب ،خط وهذا سابقًا، النبا هذا بئينا قد كنا يقال:
 ضميررفع إلى إسناده عند إدغامه يفك فالفعل)بث« ، سابقًا النبأ هذا بثثا قد

متحرك.

((١٢٠٢»
 GS المعاصرين الكتاب مباحث في واسعًا حيزًا الديمقراطية موضوع يشغل وعة

 الحتاب مباحث في واسعًا حيزًا الديمعراطية موضوع يشغل يقال:

 فهما وأبحاثهم الكتاب بحوث في يقال: أن والصواب خطا، وهذا المعاصرين،
 التي المسائل وجمع معين، موضوع في الجمد بذل والبحث: بحث لكلمة جمعان
ونتيجتهم الجهد هذا ثمرة به، قتصل

»١٢٠٣)>

هن بدلته فالن لبس ؟0

 بذلته فالن لبس يقال: أن والصواب خطا، وهذا بدلته، فالن لبس يقال:
 لبسه الثوب: ويذل ومبذال ويذول ويذال باذل فمو نفس طيب عن به جاء :بذالً بذله

بذل. والجمع والعمل المهنة في تلبس ما الثياب: من والبذلة ،والمهنة الخدمة أوقات في

((١٢٠٤»

نآن بد كل من فالن سياتي ؛0

 مجيء من بد ال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا كلبد، من فالن سيأتي يقال:

المعنى. تفسد التركيب في كل وزيادة مضر، وال مهرب، وال مناص، ال أي: فالن

.٢٢٤الجرجانيص الوساطة، (١)

——دبى



Zالشائعة والنغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم7
G3األمر لهذا بدائل العثورعلى يجب £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، لهذا بدائل على العثور يجمب يقال:

 البديل: لكلمة جمعان وبدالء: فأيدال األمر لذا بدالء أو أبدال على العثور يجب
والخلض. العوض

((١٢٠٦»)

لن برد بزد: جمع في £0

 وبرود، وأبرد أبراد يقال؟ أن والصواب خطا، وهذا يقال:ييجمعبزد:برد،

والوشي. بالقصب يزين الثوب والبزد: للكلمة، الصحيحة الجموع وهي
((١٢٠٧)

لن البردعة فالن ركب

 البرذعة فالن ركب يقال: أن والصواب خطا، وهذا البردعة، فالن ركب يقال:

عليه. ليركب البغل او الحمار على يوضع ما وهو ، )بالذال(

ا(١٢٠٨)ا
لن عظيمًا بروزا فالن برز £0

 فالن برز يقال: والصوابأن وهذاخطا، عظيمًا، بروزًا فالن برز يقال:
خفاء بعد فظمر برزب أما أقرانه فاق العبارة: ومعنى عظيمًا، تبريزًا

(,١٢,٩,,

لن الصابون برشت £0

 لصابوناي: بشرت يقال: أن والصواب الصابون،وهذاخطا، يقال:برشت

فهوأبرش. لونجلده، أويخالف ييض، نقط الفعلبرشفيعني:كانعلىجلده أما قشرته
«١٢١٠»

لن أبسطة على البساط يجمع £0

 يجمع يقال: أن والصواب خطا، وهذا أبسطة، على البساط يجمع يقال:
بسط على البساط

£3



((١٢١١))

GS بشوشًا وجهًا يملك فالن وزج

 رجل فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بشوشا وجها يملك فالن يقال:

 لقاء ولقيه إليه ضحك بفالن: فالن )بش( الفعل من طيب. الوجه طلق بشاش: أو ،بش
تهلل وجهه: وبش جميال،

(,٠,١٢١٢ 

٢ةه ليال بضعة بعد فالن مات وتة

 فالن مات يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ليال، بضعة بعد فالن مات يقال:

 مع فيذكر المفرد، العدد أحكام عليهما تجري و)بضعة( ف)بضع( ليال؛ بضع بعد

 وين بل قالتعالى:فييضعسسنيت"للهآألترينق المذكر، مع ويونث المؤنث

[.٤بتده]الروم:

,,١٢١٣)> 

GS مجلسك من تقوم أن ينبغي ال

 ال يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،مجلسك من تقوم أن ينبغي ال يقال:

يجوز. وال يصح ال أو يتسهل أو تيسر ال :تقوم. أن لك ينبغي

,,٠١٢١٤>

GS السلطة على البقدونس ضع £0

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،السلطة على البقدونس ضع يقال:

 يقول مقدونس. الصواب: أن على العريية اللغة معاجم أجمعت فقد بالميم؛ المقدونس

 وجاءفي مقدونيا. كلمة من إنهامأخودة أخطاءشائعة: كتابه فى الشهابي مصطفى

 يسمى إنه اللغة: متن وقال الماقدوني الكرفس هو المقدونس أن البيطار ابن مفدرات

(١الرومي) الكرفس

٤ ٠ العدنانيص محمد لشائعة، األخطاء (معجم ١)



ا سه لشا ا والنففيه والصرفيم الشحوية "ألخطام ممجم

((١٢١٥»»

G3 البقالة من العسل هذا اشتريت زتع

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،البقالة من العسل هذا اشتريت يقال:

 البقول يبيع الذي هو فالبقال: البدال لصاحبها ويقال البدالة، من العسل هذا اشتريت
الخضار. أيضًا له ويقال

١٢١٦,٠>)

إهج بينكما العالقة حسن على إبق £0

 أبق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بينكما العالقة حسن على إبق يقال:

أبقى. الضعل من األمر فعل بينكما، العالقة حسن على

١٢١٧,٠>)

إهج بقرارالمحكمة المتهم تبلغ £0

 بلغت يقال ان والصواب ، خطئ وهذا ، المحكمة بقرار المتهم تبلغ يقال:

 فيعني: تبلغ؛ الفعل اما إليه، القرار أبلغت أو القرار، أبلغته أو بقرارها، المتهم المحكمة

بلغه. حتى إليه البلوغ تكلف المنزل: وتبلغ اشتدت، العلة: به وتبلغت ب، وقنع اكتفى

((١٢١٨)

إهج بلهاء رجال هؤالء أبله: جمع في £0

 هؤالء يقال: أن والصواب وهذاخطأ، بلهاء، رجال :هؤالء أبله يقال:فيجمع

 وزن التكسيرعلى جمع صيغة إن حيث الرأي، عاجز العقل ضعيف واألبله: بله رجال

 للمذكر وصفًا فاعل بمعنى )فعيل( وزن على المفردة للكلمة مطردة يكون )فعالء(

 أو الماء اليم نحوب مفعل بمعنى: أو بخالء وبخيل كرماء، كريم نحو: العاقل

 فطري أمر على داالً وصفًا )فاعل( وزن على تكون أو جلساء جليس نحو: )مفاعل(

 وصف )أفعل( : هما لشيئين قياسي فجمع فعل أما ، عقالء عاقل نحو مكتسب، غير

للمؤنث. وصف للمذكرو)فعالء(

EJ



((١٢١٩»

لن فعلينا... للمعركة استعدادنا أتممنا أننا بما زرة

 والصواب خطا، وهذا فعلينا...، للمعركة استعدادنا أتممنا أننا بما يقال:

 األولى الجملة فتركيب فعلينا...؛ للمعركة استعدادنا أتممنا قد كنا ولمًا يقال أن
الركاكة. من ويخلو سبكًا أجود الثاني والتركيب ، جدًا ركيك

(١٢٢٠١>>

GS الجنود على البنادق القائد وزع ۶وء

 وزع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الجنود على البنادق القائد وزع يقال:

 فجمع بنادق أما بندقيات لبفدقية: الصحيح فالجمع ؛الجنود على البنادقيات القائد

به. يصقل ما وهو )بفدق(

«١٢٢١»

لن آوى أبناء رأيت وتج

 آوى بنات رأيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا آوى، أبفاء رأيت يقال:

الحيوانات. من نوع وهو آوى ابن :والمفرد

«١٢٢٢»

(8ا*ابنالحنايا

 أن والصواب ،خطأ وهذا ،الحنايا ابن القابه: بعض في للقلب يقال يقال:

األحناء. ابن يقال:

((٠١٢٢٣>

لن خال ابنا وهما عمة ابنا هما وتج

 عم ابنا هما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا خال، ابنا وهما عمة ابنا هما يقال:

 اآلخر، عمة ابن احدهما كان إذا عمة( ابنا )هما جملة الى وبالنظر ،خالة ابنا وهما

 الخاطئة العبارة في والعكس العبارة، هذه استعمال يصح ال لذلك خاله ابن فاآلخر

معناهما. لصحة تليانهما اللتين العبارتين إلى األوليين العبارتين من تعدل لذلك ،الثانية

Ef
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<(١٢٢٤))

لالع طيبة بلد هذه ؟0
 البلد ،طيب بلد هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا طيبة، يلد هذه يقال:

 ، بلدًا األرض من الواسع المكان ويسمى جماعات، يستوطنه الممدود المكان والبلدة:
 عامرًا األرض من مكان كل وهو ،ويسان بالد مفرد :والبس القرى، صدر :والبلد

 [وقالتعالى:%اليفرنكتقلب١حانأمخالءقالتعالى:آلأقيميهذاابلررالبلد:

ا[. ٩٦ عسران: ل’] ه آليكي كفروًافى اليين

,(١٢٢٥)) 

(8 مبهر المركبات ضوء وتة

 ضوء يقال: أن والصواب خطا، وهذا مبهر، المركبات ضوء يقال:
تعدية. الهمزة إدخال يزده ولم متعد بهر الثالثي الفعل ألن ؛باهر المركبات

 ادعى أي: ،فالن ابتهر يقال: أن والصواب خطا، وهذا فالن، تبهور يقال
كذبا الشيء

«<١٢٢٦»

 لالع دفعه الذي الثمن بهاظة من فالن تذمر وتة
 أن والصواب خطا، وهذا دفعه، الذي الثمن بهاظة يقال:تذمرفالنمن

الثمن. ثقل من أي: ،دفعه الذي الثمن بهظ من فالن تذمر يقال:

,,١٢٢٧)>

قالع العمل هذا في طويلة باع لفالن وتة

 لفالن يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا العمل، هذا في طويلة باع لفالن يقال:

العمل. هذا باعطويلفي

,,١٢٢٨))

so لالع زهر باقة للمريض أهديت

 أهديت يقال: أن والصواب خطا، وهذا زهر، باقة للمريض اهديت يقال:

البقل. من الحزمة فالباقة: زهر؛ طاقة للمريض

£3



تعرثضدبئض/حتك
(,١٢٢٩>) 

لالع بيضان أبيض: جمع في زعة

البيض يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بيضان، أبيض: جمع في يقال:

((١٢٣٠» 

لآل( البيضاوي الشكل البيضة: إلى النسبة في زئة

 أن والصواب خطأ، وهذا البيضاوي، الشكل البيضة: إلى النسبة في يقال:
البيضوي أو البيضي الشكل يقال؟

<, ١٢٣١,>

03 بائضة دجاجة هذه ؟0

 دجاجة هذه يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،بائضة دجاجة هذه يقال:

وبياضة. ويقالبيوض بائض،

<,١٢٣٢>)

03 صديقه وبين فالن بين لقاء آخر ذلك كان

 أن والصواب ، خطًا وهذا ،صديقه وبين فالن بين لقاء آخر ذلك كان يقال:

 كلمة بذكر االكتفاء األفضل ألن وصديقه، فالن بين لقاء آخر ذلك كان يقال:

واحدة. بينمرة

((١٢٣٣))

03 إليه اسأت قد أنت بينما إليك علي أحسن قد ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا إليه، أسأت قد أنت بينما إليك علي أحسن قد يقال:
صحيحًا ال خاطائً جاء األولى الجملة في بينما فاستعمال إليه؛ واسأت إليك علي أحسن يقال:

,,١٢٣٤>)

بائنة( *انت
 :هنا بائن ومعنى بائن أنت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بائنة أنت يقال:

طلق.

—————EJ
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٠٠ اآلك٠٠

«١٢٣»ه

so لطعام ا في لتوم ا مسحوق استعمال يمكن GS

 أن والصواب ،خطا وهذا الطعام، في التوم مسحوق استعمال يمكن يقال:

الطعام. في الثوم مسحوق استعمال يمكن يقال؟

((١٢٣٦)

so التحتي تحت؟ إلى النسبة في G8

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا التحتي، تحت: إلى النسبة في يقال:

فوق ضد الظروف وتحتفي التحتاني،

,(١٢٣٧))

so 08 التسعينات مستهل في نحن

 نحنفي يقال: والصوابأن خطأ، وهذا التسعينات، يقال:نحنفيمستهل

النسب ياء إضافة بعد وتاء ألف بإضافة تجمع العقود ألفاظ ألن التسعينيات؛ مستهل

((١٢٣٨))

05 تعاسة فى فاآلن *عاش

 في فالن عاش يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،تعاسة في فالن عاش يقال:

 هم يقال: وال واالنحطاط الهالك والتعس: تعسًا ينعكس تعكس فالفعل تعغس

وتاعسون، تعسون هم يقال: ولكن ، تعساء

((١٢٣٩))

03 الشاي )بالتاء( تفل إال بقي ما2

 بقي ما يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الشاي، )بالتاء( تفل إال بقي ما يقال:

الريح فالتفل: وكراهته، الشيء خبث على يدل الثفل: الشاي )بالثاء( ثفل إال



7
 إذا وليخرجن الله، مساجد الله إماء تمنعوا »ال :٠ قال ومتفال، تفلة وامراة الخبيثة،

مطيبات يكن ال أي: تفالت« خرجن

القيس: امرؤ قال
غيرمتفال مرتجة إذاانفلتت غيرمفاضة الكشح طي لطيفة

 متكرهاله فيك من به رميت اذا ،بالشيء تفلت :أيضًا ومنه

الشاعر: قال
يتفل القوم مائح منه يحس متى فوقه الحلول عرمض ماء جوف ومن

 القدر ثفل هو يقال: وغيره كالكدر ،الشي تحت يسعر ما والثفل:

 قال الرحى جنب الى توضع فرو قطعة ويقال: الرحى، عليها توضع الجلدة والثفال

بنكلثوم: عمرو
أجمعيتا ولهوتهاقضاعة نجد ثفالهاشرقي يكون

«١٢٤٠>، 

GS تالول إصبعي برزفي وت»

 إصبعي في برز يقال: أن والصواب ،خطا وهذا تالول، إصبعي برزيي يقال:

بالتاء. ال بالثاء فهو ،الجلد على يظهر الذي المستدير الصغيرالصلمب البثر وهو: تؤلول

((١٢٤١» 

لدم كذا استحق لي لتا ويا كذا فعل وت»

 فعل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا استحق وبالتالي صذا فعل يقال:

اللغة. فالتعبيراألولدخيلعلى فاستحقكذا، كذا

(,١٢٤٢>، 

لدم العصائراللذيذة من التمرهندي وتج

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطا اللذيذة، العصائر التمرهنديمن يقال:

 ثم الماء التمريفي العصيربفقعهمار هذا ويصفع ق اللذيذ العصائر من الهندي التمر

أيضًا يطعمه وسذي تامر التمر عنده للذي ويقال شرابا. السائلة خالصته تصفى
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 ^محتثئ±ويةئئ±ئر—|

أطعمتهم. إذا واتمرتهم، ويقال:تمرتهم تامر،
الحطيئة: قال

تامر بالصيف البن نك ا وزعمت وغزررتني
 التمر الكثير والمثعر: ،جفف إذا اللحم تمر ويقال؛ ييبسه الذي هو والمتمر

(. يحبه) الذي والتمري التمر. يبيع الذي والتمار:

 وتنكيره تعريفه حيث من المنعوت يتبع النعت ألن الندي؛ التمر شراب ويقال

جرير: قال الندي، العنبر ويقال وجمعه. وتتنيته وإفراده وإعرابه

كدنيانا دنيا فال الضجيج هم قاطعة الهندي بالعنبر تستاف

((١٢٤٣>)

G9 ٠٠القضية. فى قالن ذتئى۶0

 فالن أمعن يقال أن والصواب ،وهذاخطا ، القضية.. فى فالن تمعن يقال:
 سال الماء: ومعن عذوه. ،تباعد الضرس: ومعن أقربه. معنا: بالحق معن القضية، في

 قألر.يتمإنأتبحمآؤكرغوراننيأتيكريمآومعينه تعالى: قال معين فمو جرى أو

 عليها تسابع األرض: المطر ومعن ،اوله فسهل الماء فيه كثر الوادي: ومعن [٣ ’ ]الملك:

ممعونة. فهي األرض معنت نقول ذلك وعلى فأرواها

,(١٢٤٤)) 

لآلع توأم إنهما زنة

 التوام يقال: توامان إنهما يقال: أن والصواب خطا، وهذا توام، إنهما يقال:
 وضعت إذا المراة: وأتامت ،توائم والجمع توام، وذاك توام هذا االثنين من الواحد

واحد. بطن في اثفين

سلمى: أبي بن زهير قال

فتتام تننتج كاحمرعاددم كلهم اشام غلمان لكم فتنتج

.٣٥٥ ،٣٥٤ ص ١ ج فارس ابن ،اللغة مقاييس (١)
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«١٢٤ ه »

لآلع تعالي األنثى: نداء في

 تعالى تعالي، يقال: أن والصواب ،وهذاخطا تعالي، األنثى: نداء يقال:في

 : ياهذا وتعا سلمت، إذا : مرضها أو نفاسها من المرأة وتعالت وترفع، ارتفع إذا فالن

 لط لم لوًا سكا آليمتب يتأهل ل٠> تعالى: قال وتعالوا ،وتعاليا هذه يا تعالي ويقال: اقبل

 هإنكتنترذبالحيؤة تعالى وقال [٦٤عران: ال ]4بينناربينكر كلمةسوتم

[.٢٨بح١]األز <زال١تكئ وكزثؤئ أمتتؤح ١ذعاليحتت٠ًالدبتاكىدتها
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Zالشائعة واللغوية والصرفية التحوية األخطاء معجمحح

٠٠ ع1الث٠٠

((١٢٤٦»

G8 مثبوت األمر هذا أن )تة

 األمر هذا إن يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا األمرمثبوت، هذا إن يقال:

 تعديته بعد إال منه، المفعول اسم يصاغ ال لذا الزم؛ ثبت الفعل ألن مثبت؛ أو ثابت
مثبت فهو يثبت أئبت تقول: بالمزة

(١٢٤٧٠))

GS تخين رجل هذا ۶زء

 إذن ثخين رجل هذا يقالم أن والصواب خطأ، وهذا تخين، رجل هذا يقال:

 الحليم والرجل ثقل، في الشيء رزانة على يدل فعل ثخن: ، بالتاء ال بالثاء االسم

 أي: وأثخنه ثمين، نسجه جودة من والسدى اللحمة المكحز والثوب الثخين، الرزين

[.٦٧]األذغال: <ق{اليني بئجرى >حئ قالى: قال أثقله،

١٢٤٨٠٠))

(K لدع أثداء ثدي: جمع في

 وثدي وئدي أثدي، يقال: أن والصواب ،وهذاخطأ أثداء، ثدي: يقال:فيجمع

وثداء.

١٢٤٩٠٠))

S0 تفضل قال: ثم الباب، لي فالن فتح G3

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا تفضل، قال: ثم الباب، لي فالن فتح يقال:

 الترتيب على يدل عطف حرف )الفاء( إن إذ تفضل فقال: الباب، لي فالن فتح

 عز - الله كقول )ثم( حرف تستعمل بحيث ترتيبها في مهلة ال فالجملة والتعقيب

[٧]االذغطار: >ًاليىظغلقتمكسئئ،< وجل.:

O



1الشانعة واللغوية والصرفية لنحوية األحطاء معجم
« ١ ٢ ه ٠ »

(8ثافية امراة هذه2

 مثفية امرأة هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ثافية امراة هذه يقال:
 <. نسوة) ثالث عنه مات اذا مثفي ورجل ازواج، ثالث عنما مات التي هي المثضية فالمرا:

 سلمى ابي بن زهير قال القدر تحت توضع التي السوداء الثالثة الحجارة هي واألثافي
وصضا يي

يتثلم لم الحوض ونفيًاحجذم مرجل معرس سعفًافى اثاي

((١٢٥١»)

so الزم إنه اثمر: الفعل في G3

 أثمر الفعل يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الزم، إنه أثمر: الفعل فى يقال:
 وثمر وهمار ووتير همرة ويقال: متجمعا، شيم عن يتولد شيم همر: ومتعد الزم

 ماله: الرجل همر ويقال همر، فيه الذي والمثمر: ثمره، أوان بلغ الذي الثامر: والشجر
 أهمرفعل البعض قال ٠ نماه اذا ماله همرالله الدعاء: في ويقال ،عليه القيام أحسن

يأتي: ما على واعتمدوا الزم

 [،وقوله:٩٩-:انخلررأإلىئمرووإذاآثمروينوو:]النعم: وجل -عز .قوله١

[.١ ، ١ هئم:1ددًااًذئت(ل]٠٠ جصدئ٠ مغلوأ

الالزم. الفعل على والقاموس واللسان اقتصارالصحاح .٢
 يثمر: ماله وهمر ثرمالم، ثمورًا: وهمروا القوم الهمر مجازه: في األساس قول .٣

كثر.
 المشهور وهو ، الزمًا يىون اثمر :العليل »شفاء في الشهاب قال التاج: قال . ٤

لغيره. اللغة أهل أكثر يتعرض ولم العزيز، الكتاب في الوارد
يأتي: ما على معتمدين متعد فعل هو يقول: اآلخر البعض و ه

٣٨٤ ص ١ج ،فارس ابن ،اللغة مقاييس معجم (١)

زهير معلقة ،للزوزني السبع المعلقات شرح (٢)

٣٨٨ص ١ج ابنفارس، ،اللغة (معجممقاييس٢)
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 وقاطر بسبح اجقاني فاسقته

الخواطر بايدي يحنيها لقلبي

احتيال ذا فيها كان ما إذا

٠ I ٠ال'خطا ٠ م ج I و| ويةح دع I ااا غ١حؤذتا٦٢ 1و دت غز I رشر ت

 كثيرمن استعمله وهحذا ،حموضة فيه شمرًا يثمر التهذيب: فى األزهري قال . ١

المعتز: ابن كقول الفصحاء،
الثرى فى غيبت األحباب من وغرس

وحسرة يبيد ال فاثمرهما

السعدي: نباتة ابن وقال
نجحًا اآلمال حاجة وثثمر

 )دالئل القاهرفي عبد الشيخ استعمله وهكذا : شيخنا »قال التاج: في قال ثم
 اطعمهم وأثمرالقوم: التاج( )مستدرك في وربما )المفتاح( في والسكاكي اإلعجاز(

يوتر. ولم العشاء صلى كمن كان يثمر، ولم أطعم من كالمهم: ويفي الثمار، من
الشاعر: يقول وفيه
 فقدم قم جاؤوا الضيفان إذا

 ىرامًا أقواما اطعمت وإن

نجال يثمرالضيضان لم فمن

 آثر ثم تيسر، ما إليهم

 واثمر اكرمهم األكل فبعد

يوتر وليس العشاء صلى كمن

 بعض استعمل قوله: واضاف التاج، في جاء ما بعض الطرة كشق ونقل
 ذىر )ثم المعتز ابن كقول ،بكالمه يحتج ال أنه إال متعديًا، أهمر، الفعل الفصحاء

الديلمي: مميار بقول وأردفها المعتز( ابن بيتي
صريم والكريم ،ستثمرخيرًا األميرغرائس صضالت في لنا

الزمًا أثمر الفعل استعملوا الذين الكثيرين أسماء القاموس مد وذكر

: اللغة متن قال ، متعديًا استعماله اجازوا الذين والقليلين

الثمار. من أطعمهم القوم: أثمر . ١
ينضج. أن ثمرهقبل أثمرالشجر:خرجثمرهطلع .٢
 اطعممم القوم أثمر : الوسيط( )المعجم وقال ، )مجاز( ماله كثر الرجل: أثمر .٣

 أثمر( الفعل استعمال اإلمكان من أن نرى اوردناها التي األمثلة فمن الثمار،
ومتعديًا الزمًا

.٥٢ ، ٥١ الشائعة(ص األخطاء )معجم العدناني (محمد١ )
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الشالعة والسغوية والصرفية الئحوية األخطاء معجم�
فى

«(١٢٥٢) 

(8 الكتاب ثنايا لةفيرسا ا*أرسلتلك

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الكتاب، ثنايا في رسالة لك أرسلت يقال:
 أي الكالم |أثاء تقول: اثناء، والجمع طيه أي: الكتاب ثني في رسالة لك أرسلت

 ثنية فجمع ثنايا كلمة أما خالله في أي: األمر، أثناء في »جاؤوا و وسياقه أوساطه
أسفل. من وثتتان فوق من ثنتان أربع: وهي الفم، مقدم أسنان وتعني:

((١٢٥٣)

GS الجنود من مئة ثمان اصيب لتج

 أصيب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الجنود من مئة ثمان أصيب يقال:
المنقوص. االسم معاملة يعامل المذكرة صيغته افي٨فالعددا ؛الجنود من مئة ثماني

((١٢٥٤»

G5 ذلك بعد عمرو جاء ثم زيد جاء لتج

 ثم زيد جاء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ذلك، بعد عمرو جاء ثم زيد جاء يقال:
نفسه. المعنى يحمل اثم! ألن وجوبًا ذلك( )بعد ذلك وتحذف جوازًا )جاء( الفعل يحذف ،عمرو

((١٢٥٥))

G3 الحزن إلى يدعو ما هناك ثمة ليس لتج

 يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الحزن، رلى يدعو ما هناك ثمة ليس يقال:
هنا. الظرفين أحد حذف فالصواب الحزن؛ إلى يدعو ما ثمة ليس

(«١٢٥٦»

لآلع بالخوف شعورمتزايدر ثمة لتج

 شعور ثمة يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا بالخوف، متزايي شعود ثمة يقال:
بعد. االسم إلى )ثمة( إضافة في صحة فال بالخوف؛ متزايد

((١٢٥٧))

G3 ثنوي أمر هذا لتج

ثانوي. أمر هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أمرثتوي، هذا يقال:

□
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((١٢٥٨)

G3 الزراعية األراضي من دونم مليون اثنين إنقاذ يجب

 ، خطًا وهذا ،الزراعية األراضي من دونم مليون اثنين إنقاذ يجب يقال:
 فالتعبير الزراعية، األراضي من دونم مليوني اثنين إنقاذ يجب يقال: أن والصواب

استعماله. مرفوض اللغة على دخيل (٢) العدد باستخدام األول

١٢٥٩,٠))
Q3 ثالثة... ثالثة أو اثنين ادنين المراجعون دخل ؟0

 دخل يقال: أن ويمكن ، ثالثة.. ثالثة أو اثنين اثنين المراجعون دخل يقال:

.وهكذا ثالث أو مثلث جاءوا أو ، ثناء أو مثنى الدائرة المراجعون

,١٢٦٠٠))

هن الصعاب همته ئثني ال فالن ؟0

 ال فالن يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا الصعاب، همته تثني ال فالن يقال:

أثفى. ال ثفى الماضي الفعل من الصعاب، همته تثني
 أسر صدره ثنى يقال: بعض على بعضه أورد وطواه، عطفه شيًا: الشيء شى

 < ايستخفوًا صدورهة يثثونأآلإهم تعالى قال استخفاء، فيه ما اوطوى العداوة فيه

 أو به عليه ارتد بالضرب: عليه وأثنى ،ثانية صار فيعني: الرجل اثنى أما ]هود:ه[.

زهير: بن كعب قال استخفاء فيه ما طوى
( ثنى مالمتها حانت لقد لعمري مالمة بكرقطعتني جثب اخي

((١٢٦١)) 

8*ثارتثائرةفالن

 فار أو ثائره ثار يقال: أن والصواب ، خطأ وهذا ،فالن ثائرة ثارت يقال:

والشغب. الضجة فهي: الثائرة أما غضب أي: فائره

.٣٩١ ص ١ج ابنفارس اللغة، (مقاييس١ )
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((١٢٦٢»

G8 فالن يد جيرت

 أجرت أو يده أجرت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، يد جبرت يقال:
 أما عمله، فيما حد من لحقه فيما حاله يجبربه شي حانها العالم أجرة ألن يده

 العظم جبر أجرتعني: فلفظه يده، أجرت أو يده اجرت عنه: فيقال العظم: جبر

 العظمة من جنس فهو جبر: أما هكع جبر، بعد تكسر إذا للعظم ويقال الكسير،

جبائر. والجمع جبارة الكسير يضم الذي للخشب ويقال واالستقامة والعلو

((١٢٦٣»

so كذا فعل على فالن جبرني G5

 أجبرني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا فعل على فالن جبرني يقال:
 ابن وقال عليه، أكرهه األمر: على أجبره الصحاح: يقول كذا فعل على فالن

 عليه)'(، التعظم من وجنس بالقهر إال ذلك يحون ال األمر؛ على فالنًا اجبرت فارس

وغلبة. قهرًا عليه حملته :صذا على اجبرته المصباح: ويقول

«١٢٦٤»

SO م بجدية األمر بحثنا
 األمربجد، بحثنا يقال: والصوابأن خطا، وهذا األمربجدية، بحثا يقال:

 صار فالنة: أجد ويقال: ،عزيمة ويعزمه صريمة يصرمه كانه األمر في الجد يقال:
 أيضًا وهي الوجه، لون والجدية: الدم من القطعة فهي الجدية أما واجتهاد جد ذا

 بدر يوم »رميت قال: سعد حديث وفي جدايا والجمع والناحية المسك، من القطعة
البحتري: قال ، الدم« جدية فانبعث ئساه فقطعت عمرو، بن سهيل

جدقريب) الشارين للعصبية العلووضوءه في صالبدرافرط

.٢٠٥ ص ١ ج فارس ابن للغة ا مقاييس (١)

،٢٦٢ الجرجانيص م الوساطة (٢)

□



ا ,لشصيةواسئرقيةواشويدالثالعد٠معجماألخطا

((١٢٦٥»
so ٠ل قليلة المجباة الضرائب

 الضرائب يقال: أن والصواب خطا، وهذا قليلة، المجباة الضرائب يقال:
قليلة. المجبوة او المجبية

«١٢٦٦»

SO ركبتيهما على جثيا الرجالن هذان GS

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ركبتيهما على جثيا الرجالن هذان يقال:
 عند لذا الواو، جثا الفعل األلفف: اصل ألن ركبتيهما، على جثو الرجالن هذان
واوًا. األلف قلبت االثنين الف إلى قائمة بالف مماينتهي وأمثاله )جثا( الفعل إسناد

((١٢٦٧»

SO المستعير كالجحيم الحرب G3

 الحرب يقال: أن والصواب خطا، وهذا المستعير، كالجحيم الحرب يقال:

 4آلجحيديمنيرى ربرزت تعالى: قال جحيممونثة، حلمة ألن المستعرة؛ كالجحيم

[.٣٦]النلزعلت:

«(١٢٦٨»

SO جذل كالم صاحب فالن G3

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا جذل، كالم صاحب فالن يقال:

القوي والجزل: الفرح فالجذل: جزل؛ كالم صاحب
«١٢٦٩»

SO لآل( جريحة امراة وهذه جريح رجل هذا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،جريحة امرأة وهذه جريح رجل هذا يقال:

 جاءت فعيل وزن على )جريح( المشبهة فالصفة جريح؛ امراة وهذه جريح رجل هذا

 يستوي ما أمثلة ومن ،والمونث المذكر فيها استوى لذا المجروح؛ أي المفعول بمعنى



 للمونث جريحوالتجمعجريحعلىجريحات بدين، رفيع، فيهالمذكروالمؤنث:

جرحى. ونساء جرحى رجال نقول: وإنما

,,١٢٧٠))
اجتزافالنقوالواحدًاجا2ا

 فالن جزأ يقال: ان والصواب خطا، وهذا واحدًا، قوال فالن اجتزأ يقال:

 نقول: المعنى، بهذا يرد فلم )اجتزا( الفعل أما وفصل واقتطع أخذ أي: واحدًا، قوال

اكتفى. أي: بالشيء( )اجتزا

,,١٢٧١))
G3 جازمًا أمرًا فالنًا امرت وتع

 فالنا أمرت يقال: ان والصواب ،خطا وهذا جازمًا، أمرًا فالنًا أمرت يقال:

فيه. عودة ال أي: جزمًا أمرًا

((١٢٧٢»

G5 لجزة ا واحدة سنة البالغة الشاة لصوف يقال زتنل

أن والصواب خطا، وهذا الجزة، واحد: سنة البالغة الشا لصوف يقال:

الجزيرة. أو الجزة يقال:

,,١٢٧٣))

G5 جعفرامس رأيت 20

 أمس؛ جعفرًا رأيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أمس، جعفر رأيت يقال:

منصرف. علم اسم جعفر ألن

(,١٢٧٤))

الدراسة أواصل أن يجعلني هذا زئة

 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الدراسة، اواصل أن يجعلثي هذا يقال:

الدراسة. أواصل يجعلني

R



كوا شااهحع*اأأاغد»لتوااطردق~الا.لوال;ظا|ا<اجم.4

.(١٢٧٥)٨)

05 جلود الرجل هذا ؟0

 جلد الرجل هذا يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،جلود الرجل هذا يقال:

الشافعي: اإلمام قال ذوجلد، اي وجليد،
والوفاء السماحة وشيمتح جلدا األهوال رجالعلى وكن

„١٢٧٦»

G3 الدالل فرط من الصبي انجلق

 من الصبي تجلق يقال أن والصواب ،خطا وهذا الدالل، فرط من الصبي انجلق يقال:

العامة. كالم من وانجلق اضراسه. اقصى بدا حتى الضحك عند فمه فتح أي: ،الدالل فرط

((١٢٧٧))

S0 05 جامحة امراة وهذه جامح رجل هذا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،جامحة امراة وهذه جامح رجل هذا يقال:

 من و)جامح( رده يمكن فال هواه يرطب أي: جامح امرأة وهذه جامح رجل هذا

والمؤنث. المذكر فيها يستوي التي األلفاظ

(,١٢٧٨)>

05 »جومانة« الضتاة هذه اسم £0

 هذه اسم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، »جومانة« الفتاة هذه اسم يقال:

اللولو. وهو الجمان من واحدة »جمانة« الفتاة

,,١٢٧٩>)

05 الطائرمكسورالجانح سقط £0

 سقط يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الجانح، مكسور الطائر سقط يقال:

 أجنحة على ويجمع الطيران على يساعده الذي العضو :الجناح مكسور الطائر

جنح. من الفاعل اسم والجانح:

٣٢٣



:هايثيئرخالحيي

«١٢٨٠» 

GS فجندله عدوه فالن طعن زتج

 فالن طعن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فجندله، عدوه فالن طعن يقال:
صرعه. أي: فجدله عدوه

((١٢٨١))

G® جهيد جهد بعد نريد ما حققنا £0

 حققنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،جميد جهد بعد نريد ما حققنا يقال:

 جاهد( )جمد عبارة وفي السمران، يعني فاعل اسم :الجاهد جاهد، جهد بعد نريد ما
 وشغل عاجب، وعجب وهولهائل، وشعرشاعر، آلئل، ليل تقول: كما مبالغة
جهيد(. )مرعى ومنه: الدواب، تستهيه فالمرعي :الجهيد أما شاغل

((١٢٨٢)

G3 جهوزه فور الخبر سنذيع £0

 خطا، وهذا أونحنبانتظارجموزيته، الخبرفورجهوزه، سنذيع يقال:

 )جهز( الفعل مصدر وتهيئته، إعداده تجهيزه: فور الخبر سنذيع يقال: أن والصواب
وهيًا. أعد أي:

((١٢٨٣)

لد( رآني عندما فالن وجه تجهم £0

 جهم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رآني، عندما فالن وجه تجمم يقال:
 تقول: أو وجهيم جم فهو وجهه: جهم أو الوجه عابس صار أي: رآني عندما فالن

 حديث وفي بنفسه يتعدى تجهم فالفعل كريه، بوجه استقبلني أي: )تجهمني(
الكريه. والوجه بالغلظة يلقاني أي: يتجممني« عدو إلى تكلني؟ من »إلى :الدعاء

((١٢٨٤»
لن معي فتجاوب خدمة، فالنا سالت £0

يقال: ان والصواب خطا، وهذا معي، فتجاوب ،خدمة فالنًا سألت يقال:

C3



4 لشانعة وانفوية لضرهيةالنعويةوا |ألخطاء معجم ٥==^=^^^^=^=^^

 ويقتضي معنى، المشاركة يفيد تجاوب فالفعل حاجتي وقضى قبله أي: طلبي أجاب
بعضًا. بعضهمم جاوب القوم،: »تجاوب هول: مفردًا ال جمعًا أو مثنى الفاعل يكون أن

((١٢٨٩٥)

لآلع األجاويد من تبرعات جمعيتنا تلقت

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،األجاويد من تبرعات جمعيتا تلقت يقال:
 أي: جاد الفعل من سخي أي: جواد لكلمة جموع وكلها الجوداء: او األجواد أو األجاود

واجياد( )جياد على أيضًا ويجمع السريع الفرس )الجواد(: فجمع األجاويد أما وبذل سخا

((١٢٨٦»»

GS و)الجوازات( المدنية األحوال راجعتدائرة2ا

 أن والصواب ،خطا وهذا ، و)الجوازات( المدنية األحوال دائرة راجعت يقال:

و)األجوزة(. المدنية األحوال دائرة راجعت يقال:
 لئال المسافر صك والجواز: أجوزتكم، وخذوا جوازك« »خذ )األساس(: قال

 »الجواز التاج: وقال أجوزة«. على الجواز »ويجمع المطرزي: قال له، يتعرض
 صك •الجواز الوسيط: والمعجم المتن فى وجاء ،أجوزة جمعه المسافر صك :كسجاب«

اجوزة,)'(. والجمع المسافر،

(٠١٢٨٧٠)

G3 المدينة في المسؤول تجول وهج

 جال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،المدينة فى المسوول تجول يقال:
المدينة. أوجولفي ودار، :طاف المدينة المسؤولفي

»٠٠١٢٨٨

GS بالمجوهرات مرصع التاج هذا وعج

 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالمجوهرات، التاجمرصع هذا يقال:
فخطا. المجوهرات أما )جوهرة( واحدته الكريمة األحجار بالجواهر: مرصع التاج

.٥٩ العدنانيص محمد الشائعة، (معجماألخطاء١)



٠٠ |لئع٠ه
(,١٢٨٩))

G3 بعجلون حببني صيفا المناخ اعتدال ؟0

 اعتدال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بعجلون، حببني صيفًا المناخ اعتدال يقال:

أ.٧]الخجرات: إلي.قالتعالى:وككنأسحببإتكمآإليمنه عجلون حبب صيفًا المناخ

((١٢٩٠»)

G3 ضروري المجتمع أفراد بين لتحابب ا ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا ضروري، المجتمع أفراد بين التحابب يقال:
الباء. حرف في التضعيف فك إلى اللجوء دون ضروري المجتمع أفراد بين التحاب

,(١٢٩١))

لحجةلزيارتنامموا الحج جاء2ا
 الحاج جاء يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،لزيارتا والحجة الحج جاء يقال:

 اإلسالم أركان فاحد الحج أما )حج( الفعل من فاعل اسما :ألنهما ؛لزيارتتا والحاجة
الحج. من الواحدة المرة والحجة

(١٢٩٢»

GS فالن قول على احتجينا ؟0

 احتججنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا فالن، قول على احتجينا يقال:
 بل ضميررفع، إلى اآلخر مضعف الفعل إسناد عند الياء تضاف فال ،فالن قول على
تضعيفه. يفك

(١٢٩٣)٠>

ا(8 محجور فالن ؟0

عليه. محجور فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا محجور، فالن يقال:

لح



Zالشالعة والسغوية والصرفية النحوية األخطاء معجممعق
«١٢٩٤» 

G5 فالن مال على القاضي حجر وكج

 حجر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، مال على القاضي حجر يقال:

 هنا المنع يكون وال المنع، هو والحجر ماله في التصرف منعه أي: فالن على القاضي

وغيره. مالكه على بل المال على

((١٢٩٥»

G3 حادة امراة هذه ۶زك

 أي حاد امرأة هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا حادة، امراة هذه يقال:

الحداد. تلبس امراة

((١٢٩٦»
لدم بير حد إلى معروفة القضية هذه ان ترى أال زتج

 والصواب ،خطا وهذا كبير؟ حد إلى معروفة القضية هذه أن ترى ال1 يقال:

 الحاجز الحد: معاني من ألن جيدة؛ معرفة معروفة القضية هذه أن ترى اال يقال: أن

 لكل الجامع تعريفه (: الشيء() و)حد ،المجاورة أو الشيء منتهى أو الشيئين بين

انهاه لألمر(: حدًا و)وضع منه، لبس ما لكل والمانع أفراده

((١٢٩٧»

(8*الحراجةفيموققك

 ال يعال: أن والصواب ، خطًا وهذا صوقفك، في حراجة ال يقال:

 لهذا مصدر ليس فحراجة )حرح(. الفعل مصدر والحرج موقفك في حرج

 < لحيج ين آليحف في عئخم بغل وما هوجتبثككم تعالى: قال الفعل

[.٧٨الحج-1

.٦٢ ص بيروت القلم دار امون هال د الشائعة األخطاء من وتخليصها اللغة تقويم معجم (١)

FJ - -- —



(,١٢٩٨»

6ة يعبد أحراش في القادرالحسيني عبد استشهد ۶ل0

 والصواب ،خطا وهذا ،يعبد أحراش فى الحسيني القادر عبد استشهد يقال:
حراجها. أو حرجاتها أو يعبد أحراج في الحسيني القادر عبد استشهد يقال: أن

 احرش الدينار ويسمى األثروالتحريز على يدل األثروحرش: هو فالحرش
 أرقط نوع والحريش: وتحريزه، جلده لخشونة أحرش الضب ويسمى خشونة.. فيه ألن
 شبيهة حبة والحرشاء: رقطاء يقولون: كما حرشاء حية قالوا وربما الحيتان من

 مجتمع وهي حرجة، جمع الحرح فمنه وضيقه، الشيء تجمع وحرج: ٠( بالخردل
حراج ويقال: جمعًا حرجات ويقال: الشجر

نعمة حالحراج حيًا عاين : العجاج قال

(١٢٩٩٤ »

G3 الثقيلة األحمال من فالن ظهر حردب ؟0

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطا ،الثقيلة األحمال يقال:حردبظهرفالنمن
 أما أحدب فهو ظهره حدب ويقال: ،حدبة ذا فصار ظهره ارتفع أي: فالن حدب

ونزق. حف فيعني: )حردب(
"١٣٠٠"

٢ةه بالدال )الجردون( رايت £0

 رأيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالدال، )الجردون( رايت يقال:
جراذين. على يجمع الزواحف من نوع وهو بالذال )الحزذون(

((١٣٠١»
GS حريقة شبت 50

 فحريق يقال:شبحريق، والصوابأن وهذاخطا، ٠ حريفة شبت يقال:
مونثًا وليس مذكر

.٣٩ ص ٢ج ،فارس ابن ،اللغة مقاييس (١)

.٤٣٤(المرجعالصابق،ص٢)

٣٢٨



 لتمثت:شاتائتتئيوئ:حرئيةئتشوث:لشأئتة^ر٠ج٢*ضا^ا~حاض٠٠^ا^^*"٠ا

(,١٣٠٢>)

GS محرم في طفل لي ولد وكع

 طفل لي ولد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا محرم، فى طفل لي ولد يقال:

 األخر الشهور دون التعريف )اله عليه ادخل )قمري( هجري شهر فالمحرم: المحرم؛ في

 ابن وقال ظهره حرم كانما يركب ال الذي الصعب اإلبل: من والمحرم ،أولها وهو
 ابن وقال المحرمم اإلسالم فى أحدهما سمى السنة، يي شهران »الصفران (: دريد)

 عن صدروا إذا كانوا ...I أيضا: وقال (٢المحرم،) من العاشر اليوم »وعاشرواء: فارس:

 أنسئنا فيقولون: ، قضاء لي يرد ال الذي أنا فيقول: كنانة من رجل يقوم منى
 أن يكرهون كانوا أنهم وذلك صفر؛ في فاجعلها المحرم حرقة عنا أخر أي (٢شهرا،)

 لهم فاحل اإلغارة، من كان معاشهم ألن ،فيها يغيرون ال اشهر ثالثة عليهم يتوالى

 ايضًا ويقصد [٣٧المحرمقالتعالى:فإنمااليىءزيادةفآلكفرهالترية:

 ززععند زى غير أسكتمنذريقبواد »زبآإن تعالى: قال الحرام البيت بالمحرم

 هاجر زوجه إبراهيم سيدنا ترك إلى إشارة اآلية هذه وفي [٣٧]إبراعيم: < آلمحرع بينك

بعمرانها. إيذانا الحرام البيت عند مكة في إسماعيل وابنه

((١٣٠٣))

G5 )حسودة( امرأة وهذه حسود رجل هذا ؟0

 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا )حسودة(، امرأة وهذه ،حسود رجل هذا يقال:

 من والحسود: الصغة هذه في والمرنث المذكر يعتوي حيث )حسود(، امرأة وهذه ،حسود رجل
 نفسه:حنون، الوزن على األخرى الصفات ومن انشى ام كان أذكرًا الحسد طبعه كان

فاعل. بمعنى فعول وزن على فهي الفاعل بامم مشبهة الصفات وهذه ورحوم ،حقود

٢٩٥ ص ٣فارسج ابن اللغة مقابيس (١)

،٣٢٦ ص ٤ج السابق المرجع (٢)

.٤٢٣ص٥السابقج المرجع (٣)



((١٣٠٤»»

so 03 حسناء مؤنثه أحسن

 حسنى أحسن يقال: أن والصواب خطا، وهذا حسناء، مؤنثه احسن يقال:
وحسناوات. حسان والجمع حسناء مؤنثه وحسن

((١٣٠٥)

SO م ساخنة الحساء*

 ألن ساخن الحساء يقال: أن والصواب خطا، وهذا ساخنة، الحساء يقال:

مؤنث. ال مذكر الحساء

((١٣٠٦)

so األسعارجح على خصمًا محالنا في ستجد

 أن والصواب ،خط وهذا األسعار، على خصمًا محالنا في ستجد يقال:
 أما األسعار، من اجزاء اقتطاع فالحسم األسعار؛ على حسمًا محالنا في ستجد يقال:

المضاد. المخالف فهو الخصم
(,٠١٣٠٧)

So 03 فالن صوت تحشرج

 أي فالن صوت حشرج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، صوت تحشرج يقال:

حشرجات. على وتجمع حشرجة المصدر يوخذ حشرح الفعل ومن النفس، صوت ردد انه

,(١٣٠٨>)

SO 03 يؤنث مذكرال اوالحشى الحشا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا يؤنث، ال مذكر الحشى او الحشا يقال:
اإلنسان. الحاجزفيبطن الحجاب هومادون ،يونث وقدالحشىمذكر أو الحشا

,,١٣٠٩))

SO 03 المحشي اكل يحب فالن

يحب فالن يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا المحشي، اكل يحب فالن يقال:

لح
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واو. األلف فاصل يحشو حشا الفعل من ماخوذ المفعول اسم المحشووالمحشو: أكل

((١٣١٠)

G،J محص فهو الطضل حص

 يقال:حصب أن والصواب وهذاخطا، محصب، الطفلفهو يقال:حصب

العين. مضعف ليس فالفعل محصوب فهو الطفل

((١٣١»)

GS حصوة هذه ؟0

 حصاةوالحصاة: هذه يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا حصوة، هذه يقال:

الحجارة. صغار من الواحدة

((١١٣١٢)

G3 )المحاصصة( نظام على التركة سثوزع ة0

 أن والصواب ، خطًا وهذا )المحاصصة(، نظام على التركة ستوزع يقال:
 كل فاخذ تقاسموا أي: وحصاصًا محاصة حاص الفعل من )المحاصة(، نظام يقال

حصصًا. بينهم اقتسموه الشيء: القوم تحاص يقال: كما حصته، مفهم واحد

(,١٣١٣>)

GS )الحضيرة( في الحيوانات فالن وضع 80

 يقال: أن والصواب خطأ، وهذا )الحضيرة(، الحيواناتفي فالن وضع يقال:

 ووروده شيء إيراد على يدل حضر: )بالظاء(، )الحظيرة( .فى الحيوانات فالن وضع

 بالكبيرة، ليست الجماعة او منهم للقتال المعدون أو القوم جماعة والحضيرة:

 وحضير حضائر والجمع التمر موضع والحضيرة: مقدمتهم العسكر: من والحضيرة

الذبياني: الحادرة قال

 التبغ إذااسمال وزدالقطاة ونفيضة حضيرة يردالمياه

وهؤلةمنعطةريكئ »كالنمدهؤآلء تعالى: قال المنع أماحظرفيدلعلى

Ej



 وغيرها غنم حظرعلى والحظارما [٢ ٠ [إلسراء: ه حظورا عطآءريك وماكن

 نرا نكا تعالى: المحتظرقال ذلك وفاعل يابم و شجرًا رطب من شيء أو باغصان
 القدس: ويقال:حظيرة للغنم، الحظيرة يصنع الذي أي ٣ ١ رالقسر:6كهثيرللمحنظر

الكميت: الخيرقال قليل أي: الحظيرة لنكد إنه المثل: فى جاه ( الجنة)

الحظائر نكد وزايلت .ع الربي أنف به نزلت

(<١٣١٤»

QS الحفريات عمان امانة عمال ردم ۶وى

 ردم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحفريات، عمان امانة عمال ردم يقال:
 والحفرة حفيرة، جمع الحفائر: ردموا أو حفرة كلمة جمع الحفر، عمان أمانة عمال

 مثل: المقصورة التأنيث بالف تختم ال حفرة فكلمة األرض، في حفر ما والحفيرة:

 وجوبًا تحذف التي ،بالتاء تختم بل وحبليات ذكريات :وجمعهما وحبلى: ذكرى

وتاء. الف ويزاد

«١٣١٥»

G5 )الحافور( إلزالة األسنان طبيب إلى ذهبت )تج

 أن والصواب ،خطا وهذا ، )الحافور( إلزالة األسنان طبيب إلى ذهبت يقال:
أحفار. على يجمع األسنان تعلو صفرة وهو: الحفر أو الحفر، إلزالة يقال:

((١٣١٦),

(K 03 بفالن الحي أهل احتفل

 أهل احتفى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بفالن، الحي اهل احتفل يقال:
 وحفاية حفًا حفى ويقال: أحرمه، حفوًا: به وحفا حفه يقال: تحفوا أو به الحي

به وإظهارالفرح إكرامه فى بالغ به: وتحفابة ،وحفاوة وحفاوة

.٢١ ص ،٤ج فارس ابن اللغة، (مقاييس١ )

-—باك



م^ر فولس|لشادعة٦٣ائتحويةو|سقيةو|>|.جم|ال'خطا نم^ؤ

(,١٣١٧,, 
لالع جلدي حكني

ألن جلدي؛ حككت يقال: أن والصواب خطا، وهذا جلدي، حكني يقال:

نفسه. يحك ال الجلد

<(١٣١٨أ
لالع القرية في مرموقًا مكانا »احتليت« لقد حج

 أن والصواب ، خط وهذا ، القرية في مرموقًا مكانًا »احتليت« لقد يقال:

 عند إدغامه يفك )احتل« الفعل ألن القرية، في مرموقًا مكانا »احتللت، لقد يقال:

الرفع. لضمير إسناده

,١٣١٩٠)>

كالع األعياد ايام محالتهم التجار يغلق ؟0

 يقال؟ أن والصواب ، خطا وهذا ، األعياد أيام محالتهم التجار يغلق يقال:
 ضد الحلول مكان أي محل كلمة جمع والمحال: األعياد أيام محالهم التجار يغلق

 إلحجل منتفع لكفيها > تعالى: قال محتة، المحالتفجمعصلمة أما االرتحال

[.٣٣يج]الحج: قكشئثيجص|تدتق

„ ١٣٢٠>)
لالع الجبن انواع من نوع »الحلوم« £50

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجبن، انواع من نوع »الحلوم« يقال:

الجبن انواع من نوع »الحالوم«

,,١٣٢١),

لالع ظهره على الحمولة فالن وضع 80

 وضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ظهره، على الحمولة فالن وضع يقال:

R



 أو الشاحفة في يحمل الذي للحمل اال تقال ال الحمولة: ظهره، على الحمل فالن

ونحوهما. الباخرة

<,١٣٢٢»

G5 )بالحمالة( بذلتي علقت

 بذلتي علقت يقال: أن والصواب خطا، وهذا )بالحمالة(، بذلتي علقت يقال:

األشياء عالقة اي: المحمل او )بالحمالة(

(<١٣٢٣)>

GS الساخن بالماء )تحممت( □&

 )استحممت( يقال: أن والصواب خطا، وهذا الساخن، بالماء )دحممت( يقال:

 ويقال: أسود صار فيعني: تحمم أما الحمام دخلت أو اغتسلت أي: الساخن بالماء

أسود. صيره الشيء: فالن احمم

١٣٢٤,٠))

هثح الغضب حماة في فالن ۶وئ

 حميا في فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغضب، حماة يفي فالن يقال:

 الكريم القرآن في ورد األسود الطين فتعني: الحماة أما وحدته، شدته الغضبأي:

 قن قاللمًاكنألسجدلشرخلقته,ينصلصنل ف ؛٠ وجل عز قوله اإلنسان عنخلق

٠[٣٣ذدن(]الججر:٦خا

١٣٢٥,٠))

G3 العروس يد على )بالحتة( فالنة رسمت

 أن والصواب خطا، وهذا العروس، يد على )بالحنة( فالنة رسمت يقال:

 له ويقال للزينة، احمر :شجرمتخذمنورقةخضابوالحناء بالحناء، يقال:رسمت

(،Tatto) اإلبيزية اللغة في

O



الشائعة واللغوية والصرفية لتحوية األخطاء معجم

((١٣٢٦) 

٢ةه عليك حانق فالن لتة

 أو عليك حنق فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عليك، حانق فالن يقال:

 محمدا »إن : جهل ابي حديث فى جاء حثق والجمع: ومغتاظ غاضب اي: عليك حنيق

غيظه. اشتد حنق: الفعل من عليكم حنق وهو يثرب نزل

((١٣٢٧»»

G3 الحناين األمهات هؤالء زتج

 هؤالء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحناين، األمهات هؤالء يقال:

عجوزعجائز. مثل: بالباء بالمزا الحنائن األمهات

١٣٢٨,٠)>

G3 األم! حنية أعظم ما ۶زر

 حنان أعظم ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،األما حتية أعظم ما يقال:

فصيحة. وليست العامة اقوال من وحنية: ل حنتها أو األم

١٣٢٩,٠>)

G3 رأسه فالن أحنى □؛؟

.رأسه فالن حنى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،راسه فالن أحنى يقال:

١٣٣.٠٠>>

G3 أسرتة حاجيات األب يتابع وتج

 األب يتابع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،أسرتة حاجيات األب يتابع يقال:

 يشتري يتحوج فالن وخرح حاجته طلب وتحوج: افتقر، حوجًا: حاج ،أسرتة حاجات

 قال وحوائج وحاجات وحوج حاج مفرد الحاجة: افتقر الى: واحتاج إليه، يحتاج ما

وقال ، [٨ ’ ]عضر: < شدوحم ف حاجة طي ولتجلغوأ فيامنفع ولكم » تعالى:
 ٧٧ص ،اللغة تقويم معجم (١)



[.٩ةيىوئرياائكئتة'أووأ<<]الر:كشالى:وئالفائ

(:١الكميت) قال

باألصابع أكدكم فلم وحجت بغية عند ارددكم فلم غنيت

((١٣٣٣١»

so الحواري حارة: جمع في GS

الحارات. يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحواري حارة: جمع في يقال:

,,١٣٣٢,)

(8احتارفالنفيامره2

 في فالن احتار يقال: أن والصواب خطا، وهذا احتارفالنفيأمره، يقال:
 الطريق ضل أو بصره فغشي الشيء إلى نظر وحيرانًا: وحيرًا حيرًا حار يقال: ،امره

 آستهوته »كاليى تعالى: قال حيران فمو الصواب وجه جمل امره: وحارفي يهتد ولم

 يجري صيف يدري ال كانه تردد وحارالماء: ‘[٧١ ]األنعام: ه الشيطينفآألرضحيران

 بعض إلى بعضه تردد امتأل إذا ألنه الماء؛ فيه يتحير الموضع والحيروالحائر: فتجمع

الخطيم: بن قيس قال

حائريعيوب بساحة غدق غذاهما برديتين تخطوعلى

((١٣٣٣))

SO محاك ثوب هذا G3

 أو محوك ثوب هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا محاك، ثوب هذا يقال:

يحيك. أو يحوك حاك الفعل من محيك

((١٣٦٣٤»

SO عشه حول الطائر حوم GS

الطائر حام يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عشه، حول الطائر حوم يقال:

.١١٤ص ٢ج الفارس ابن ،اللغة مقاييس معجم (١)

ي٣٦
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عامي قول وحوم يحوم حام الفعل أن فاألصل عشه؛ حول

((١٣٣٥»»

GS خراب إلى العدوالمدينة أحال ؟0

 حول يقال: أن والصواب ،خطا وهذا خراب، إلى المدينة العدو أحال يقال:

 ما )أحال( معاني من وليس الخراب إلى العمران من غيرها أي: خرابًا المدينة العدو

 فعل وهو حال إلى حال من تحول الشيء(: او الرجل )أحال نقول: المعنى هذا على يدل

الزم.

((١٣٣٦»
G5 يفعل ماذا يعرف ال محتارا فالن بدا ؟0

 يقال أن والصواب خطا، وهذا يفعل، ماذا يعرف ال محتارًا فالن بدا يقال:
 فالفعل )محتارا(، يقال: وال حيارى والجمع حيرى والمونث حيران أو حائرا فالن بدا

العربية. المعاجم فى يرد لم )احتار(

((١٣٣٧))

G3 الحياتية الناس بشؤون تهتم أن الدولة على الواجب من £0

 ،خطا وهذا ،الحياتية الناس بشوون تهتم أن الدولة على الواجب من يقال:

 بحذف تتم إليها والنسبة الحياة الى نسبة :الحيوية الناس شؤون ... يقال: أن والصواب
االسم بآخر مشدودة ياء وإلحاق واوا األلف قلب ثم ، التاء

٣٣٧
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((١٣٣٨»

G3 بالهاتف فالنًا خابرت £0

 أو أخبرته يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا بالهاتف، فالنًا خابرت يقال:

والله. خبر، أو خبرة بفالن لي نقول: ، بالشيء العلم فالخبر: ؛حدثته أو خبرته
((١٣٣٩))

ا*تعالى.الخبير
(. بكلشي) العالم الخبيراي :تعالىيقال

 قالمويى إذ تعالى: وقال ؛١ ]فلر:؛ %والينيثكمثلخيره تعالى: قال

[.٧]التمل: 6ستاتيكرتتهايخبر ألهاوإفيانسثاا
الشاعر)؟(: قال

المشيب فعل بما فاخبره يومًا يعود لشبابI ليت أال

((١٣٤٠)،

G3 فالن خبشه £0

 خمشه أو فالن خدشه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، خبشه يقال:
 أما وخباش، خابش فهو اصتسبه أو وهناك، هنا حم وهاوله جمعه :خبشًا خبشه
 وخمش: خدوش، والجمع يخدش حين الجلد األثرفي والخذش: قشر، فيعني: خدش
 أبي بن عتبة بن عباس بن الفضل قال بشرئه جرحت فالنًا: خمشت ونقول: جرح
(:٢لهب)

خموشًا الجميل وجهص فاملئي غضبى كنت جدنافإن هاشم

٢٣٩ص ، ٢ابنفارسج اللغة، (مقايس١ )

٢١٩٩ ص ٢ج ،الغالييني مصطفى الشيخ العريية الدروس جامع (٢)

.٢١٩ص٢ابنفارسج اللغة، (مقاييس٣)

—————لج



ا لضالعة والنفية الئحعية)السرفية معجما"أخطاء

((١٣٤١»
G3 الخبيزة أكل احب £6)

 أكل أحب يقال ان والصواب ،خطا وهذا ،الخبيزة أكل أحب يقال:

 لونها مطبوخًا يوكل مستديرة أوراق ذو بري عشب وهي: الخبازة، أو الخبازي

أخضر.

,,١٣٤٢>>

G3 فعلته من مخجول فالن ۶وى

 خجل فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا منفعلته، مخجول فالن يقال:

استحيا. أي: خجل الفعل من الحياء من مضطرب أي: خجالن أو فعلته من

,,١٣٤٣,>

GS التخديم مكتب من خادمة طليت ؛0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التخديم، مكتب من خادمة طلبت يقال:

االستخدام. مكتب من خادمة طلبت

„١٣٤٤»

G3 وطنه نصرة عن الجندي تخاذل زثة

 خذل يقال: أن والصواب خطأ، وهذا وطنه، نصرة عن الجندي تخاذل يقال:

 لهذا فاعله يكون ال تخاذل والفعل ،ونصرته عودته عن تخلى أي: وطنه الجندي

 خذل إذا القوم« »تخاذل نقول: ،المشاركة ويفيد )تفاعل وزن على ألنه مفردا؛ المعنى

بعضًا بعضهم

((١٣٤٥»

G3 بالتخريف أصيب فالن 80

فالن اصيب يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا بالتخريف، اصيب فالن يقال:

والذيان. بالخرف

٣٣٩



ا^ا^اًاضح"ادتتليم:ئث^:ثخئح^ثث^^بمحتئ^دذ:كث٢
<(١٣٤٦)>

G3 خواريف وجمعه خاروف للضان: ؟9

 خروف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا خواريف، وجمعه خاروف للضان: يقال:

نعجة. أو وخروفة خروف تسمى وانثاه وخراف وخرفان اخرفة والجمع األلف( )بحذف
((١٣٤٧)

لال( الدولية واألعراف للقوانين الصهيونية الخروقات تتزايد حتة

 ،خطا وهذا الدولية، واألعراف للقوانين الصهيونية الخروقات تتزايد يقال:
 شقه الشيء: وخرق خرق كلمة جمع الصهيونية...: الخروق تتزايد يقال: أن والصواب

اقصاها. بلغ حتى قطعها األرض: وخرق ومزقه

(,١٣٤٨))

G3 خسنران عمل هذا لتة

 عملخاسراسم هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا عملخسنران، هذا يقال:
 قال أضاعه، إذا الشيء فالن خسر نقول وحين خمران خسرومصدره: الفعل من الفاعل
 والعترىإن وقالتعالى: ، (٢١>ق.شتاقيةكئعألبر.ائي<ااألذئم: لىمتما

[.١٢السزءث: تاسزآه ذهإداكز;١>ذالو تائى: وفال [٢-١]سر-. ه ثر ني اإلدتكن

«(١٣٤٩»

لال( خشبة لكلمة جمع أخشاب وتة

 وخشب، خشب، جمعها إن ويقال خشبة، لكلمة جمع أخشاب يقال:

 قالتعالى:وإنيقولوأتتمع أخشاب، من ارجح الجموع وخشبانوهذه وخشب،

]مخسون:،[. 4ثئئئئئغ؟٠ل

((١٣٥٠»

لالع تمتازبخصوبتها األرض هذه حتة

 هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بخصوبتها تمتاز األرض هذه يقال:
خصيا. يخصب خصب الفعل من بخصبها تمتاز األرض

—EJ



الشائعة واللغوية والصرقية النحوية األخطاء معجم

((١٣٥١»

03 باألسرة خاصة امور عندي زتة

 عندي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا باألسرة، خاصة امور عندي يقال:

مخصوصة. فهى يخصها الذى هو فالعائل باألسرة مخصوصة أمور

((١٣٥٢))
03 لح خصيصا لهدية ا هذه اشتريت زعنة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لك، خصيصا الهدية هذه اشتريت يقال:

غيرك. على بها آثرتك أي: لك خصوصا لدية ا هذه اشتريت

,١٣٥٣٠»

03 أخصائي طبيب إلى ذهبت ؟0

 إلى ذهبت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أخصائى، طبيب الى ذهبت يقال:

واصطفاه. اختاره الشيء: واختص انفرد أي: اختص الفعل من اختصاصي طبيب

٠١٣٥٤,٠)

03 اليورانيوم تخصيب على إيران تعمل 80

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا اليورانيوم، تخصيب على إيران تعمل يقال:

 الخلية فى المذكرة الخلية إدماج واإلخصاب: اليورانيوم، إخصاب على إيران تعمل

 ويقال: والكأل العشب فيه كثر المكان: واخصب اخصب، الفعل من ،المؤنثة

والكأل العشب فيه أنبت الموضع«: الله »أخصب

((١٣٥٥))

03 حميدة بخصائل فالن يتصف 80

يتصف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،حميدة بخصائل فالن يتصف يقال:

 ،رذيلة أو كانت فضيلة الخلة وهي خصلة :مفردها وخصال ،حميدة بخصال فالن

 كل وهي: خصيلة لكلمة فجمع )خصائل( أما الفضيلة على اللغة غلبتفي وقد

الشعر. من اللفيفة او عصب، فيها لحمة



«١٣٥٦»

G3 البقال منالخضار فالن اشترى )بة

 اشترى يقال: ان والصواب ،خطا وهذا البقال، من الخضار فالن اشترى يقال:
 أو الخضرة لكلمة جمعان الضاد(: )بتسكين الخضر أو البقال، من الخضر فالن

بائعها. والخضار: األخضر اللون ذات الخضراء: كلمة جمع الخاء(: )بفتح الخضراوات

((١٣٥٧»

G3 بديع خطاب ألقي £0

 ٤بديعة خطبة ألقي يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا بديع، خطاب ألقي يقال:
بالكالم. والمواجهة الكالم الخطاب ألن

((١٣٥٨)

GS بصديقك عالقتك على خطورة فيه موقفك ... £0

 أن والصواب ،خطا وهذا بصديقك، عالقتك على خطورة فيه موقفك ... يقال:

 خاطر، الفعل من ،مجازفة بصديقكأي: عالقتك على مخاطرة فيه موقفك يقال:
 فمصدر الخطورة أما الخطر، على وأشفاها جازف للخطر، :عرضها وخاطربنفسه

بالجملة. المقصود المعنىهو هذا وليس فهوخطير، قدره، وارتفع أي:عظم )خطر( الفعل

((١٣٥٩»
ندًا لحراستها ارضه في غفيرًا فالن وضع ؟0

 يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،لحراستها ارضه في غفيرًا فالن وضع يقال:

الكثير الغفير: والجمع المجيروالحامي فالخفير: لحراستها أرضه في خفيرًا فالن وضع

((١٣٦٠))

لدًا ؟ معنا السهر على النوم إلى الخلود تفضل لم ۶0
 أن والصواب ،خطا وهذا معنا؟ السهر على النوم إلى الخلود تفضل لم يقال:

 وهو والسكون، االطمثنان السهرمعنا؟أي: على النوم إلى اإلخالد تفضل لم يقال:

 ولكته يها رلؤشئنالرفغته > تعالى: قال وسكن، اطمان أي إلى: أخلد( الفعل مصدر

i



 2 لضالسةوالشغويةا الئعفيةوالسنرفيةمعجماألخصاد تتتتتتتك

 الفعل من والدوام البقاء فتعني الخلود اما [١٧٦االعراف: < هونه وأتبع أخلدإآلألرض

٠[١٦٢بقرة:1]ا لتثابئحمبغوئ<٠آلنحغذءأمًا نيا٠ئلتعالى:>ئد خلد

((١٣٦١»
GS بعيدًا اختفيت الطائرتان ؟0

 الطائرتان يقال: أن والصواب خطا، وهذا بعيدًا، اختضيتا الطائرتان يقال:

 الثالثي على الفعل زيادة في االثنين الف إلى المقصور الفعل أسند إذا ؛ بعيدًا اختفتا

اختفتا. فيصبح: اختفت مع أما ،اختفيا اختفى مثل: ياء الفه أبدلت

((١٣٦٢)

G3 خالي ما حضرالطالب

 الطالب حضر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا خالي ما الطالب حضر يقال:

 النصب بضمير اإلتيان يجب لذلك المنصوب؛ المستلقى يأتي خال( )ما بعد خالني؛ ما

الوقاية. بنون مقرنًا المتصل

((١٣٦٣»»

G3 بالضيف المضيف اختلى

 وخال ،به لمستخلى يقال: أن والصواب خطأ، وهذا المضيفبالضيف، اختلى يقال:

العشب(. من )الرطب )الخلى( قطع معانيه من )اختلى( الفعل ،معه وخال إليه وخال به

,(١٣٦٤))

G3 معركة ثالث هذه

 ثالثة هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،معركة ثالث هذه يقال:

 أم صفة أكان سواء وتأنيثًا تذكيرًا المعدود، يطابق الترتيبي العدد ألن ؛معركة

معدود. إلى مضافًا

((١٣٦ »ه

Fl



ة الشالعة واللغوية والصرفية األخطاءالنحوية معجم

G3 الماضي لقرن ا من لخمسينات ا عقد في فالن ولد ورع

 ،خطا وهذا الماضي، القرن من الخمسيفات عقد فى فالن ولد يقال:

الخمسينيات. عقد في فالن ولد يقال: أن والصواب

((١٣٦٦»
G3 )بالخانوق( الطفل أصيب وته

 أصيب يقال: أن والصواب خطا، وهذا )بالخانوق(؛ الطفل أصيب يقال:

الرئة. إلى النفس نفوذ معه يعسر داء وهو )بالخناق( الطفل

((١٣٦٧»
G3 الخونة اعدم وتج

 او الخونة أعدم يقال، أن والصواب خطا، وهذا الخونة، أعدم يقال:

الحقص. وهو واحد اصل خون يقال: ،الخوان أو الخانة أو الخائنون

 أي: حقي فالن تخونني ويقال: الوفاء نقصان وذلك خونًا يخونه خانه ويقال

الرمة: قالذو تقصني،

ترب ومرابارح مراسحاب دارتخونها من هوالشوق البل

 وخوان وخؤون خائن فهو ، زائدة( )ميما ومخانة وخيانة خونا يخونه خانه :ويقال

 قوو من فج تخا رإما » تعالى: قال ،ونسابة عالمة مثل: ،للمبالغة هنا والتاء ،وخاتة

 ومامخفى>يغكمخآنةآألقينه[وقالتعالى:٨ل:—]األنف 6 خيانةفانذإلتهنعلسرا

[.٣٨:جلد٠وئلتا،لى:>إناغاالغيكل1١٩ز:٠الئوئر<]غ

تمام: أبو وقال

( خوانل وجه عنه جال الزمان إذا مضر والمرجومن األكارم ابن يا

.٢٣١ ص٢ج فارس ابن ،اللغة مقاييس (١ )

.٣ ■ ٧ ص عطية شاهين ،تمام أبي ديوان شرح (٢)



ا ح٠البواحريةوا»كدح.اش«٠الجماالبا

١٣٦٨,٠ »

اإلحرام اليجوزلبسالمخاطفي2
 ال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،اإلحرام في المخاط لبس يجوز ال يقال

 بعض ضم وخاط ،خاط الفعل من المفعول اسم مخيط اإلحرام، في المخيط لبس يجوز
بالخيوطة. بعض إلى الثوب أجزاء

((١٣٦٩))

GS خيطان خيط جمع ؟0

 خيوط خيط جمع يقال: أن والصواب خطا، وهذا خيطان، خيط جمع يقال:

العرب: المية في الجوع وصف في الشنفري قال ،وخيوطة وأخياط
خيوطهماريتغاروتضتل الحواياكماانطوت الخمص واطويعلى

(,١١٠٧٠))

RD وكذا كذا األمر أن إلي يخال GS

 يخيل يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،وحذا حذا األمر أن إلي يخال يقال:

أتوهم. أي: وكذا كذا األمر أن إلي

((١٣٧١»

النجابة( ظهرتفيفالنمحائل2

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، ،النجابة يقال:ظهرتي:فالنمخائل
النجابة مخايل فيه ظهرت



٢احت;اب:ض:ثخئثثخ^ش^^ئثكك^ب^ب^باامممب٠٢

ه٠هه|ك|ل
«١٣٧٢ا|

03 دويبة دابة: تصغير في ۶زئ

دويبة. يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،دويية :تصغيردابة فى يقال:

,,١٣٧٣،>

03 الدبابير لسعته فالن £0

 لسعته فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدبابير، لسعته فالن يقال:

الزنابير. أو الدبر

«١٣٧٤»

03 العدو اندحر £0

 ألن العدو، دحر يقال: أن والصواب خطا، وهذا العدو، اندحر يقال:

غيرصحيح. هنا المطاوعة فعل استخدام

((١٣٧٥»

03 اإلصبع دوحست £0

 اإلصبع دحست يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلصبع، دوحست يقال:
واللحم. الظفر بين تظهر بثرة والداحس

(,١٣٧٦))

03 الكيس في يده فالن دحس £0

 دحس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الكيس، في يده فالن دحس يقال:

ادخلها. أي الكيس في يده فالن

«١٣٧٧»

G3 خصمه حجة الرجل دحض £0

أدحض يقال: أن والصواب ،خطا وهذا خصمه، حجة الرجل دحض يقال:

لتي



 2 لضالمم النشفيةا سمترهية وا لثعوية ا ء ممجماألخطا

 يالبطل كفروأ الزين تعالى؛ومجيل قال ،الحجة دحضت أو خصمه حجة الرجل

 دحض، الفعل ال آضحد الضعل مضارع يدحض فالفعل [٥٦ ]الكهف؛ 6 يذحضوأيدالق

 عند داحضة جنهم لص آستجيب ما بعد من أس فى يحآجوج »والزين :لى تعا وقال

المتعدي غير الالزم دحض الفعل من فاعل اسم فضاحده [؛١ ٦الشورى: 4 ريهم

(,٠١٣٧٨)

GS مدخولي من أعلى نفقتي زرة

 أعلى نفقتي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مدخولي، من أعلى نفقتي يقال:

 اما ،تجارة أو صناعة أو زراعة من اإلنسان على يدخل الذي المال: أي دخلي من

الضعيف، أو المهزول أو ،ريبة اي )دخل( عقله على طرا من فتعني المدخول

,(١٣٧٩))

لالع دخيلة كلمة هذه زتج

 دخيل كلمة هذه يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،دخيلة كلمة هذه يقال:

منه. وليست الكالم في دخلت أي:

((١٣٨٠»)

لالع طويلة درينا زالت ما وتج

 دربنا زالت ما يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا ،طويلة درينا زالت ما يقال:

مؤنثة. وليست مذكرة درب كلمة ألن طويل

(,١٣٨١))

(8النار في الدرجات أسفل إلى القيامة يوم المنافقون ينحط ؟0

 ،خطا وهذا النار، في الدرجات أسفل إلى القيامة يوم المنافقون ينحط يقال:
 للرقي درجة استعمال فى فاألصل النار؛ في الدركات أسفل إلى ... يقال: أن والصواب

 قال والبوط، الصعود في الدرج استخدام ويمكن القعر، تعني والدرك الشيء، في

[١٤رالنساه:ه نصيرا( لهم ولنيحد تعالى:إنآلمنفقينفيالدركآألسفلمناكار

 Fl—ح —



 درجمت بعض فوق بعضكم ورفع جعلكمخكيفآألرض هوآلذى تعالى: وقال

[.١٦<األتطم:ه ئاتجقثيىتآ?ككآلك

((٠١٣٨٢)

G8 تصحيحه إلى فعمد الخطا، فالن استدرك دعنئ

 أن والصواب ،خطا وهذا تصحيحه، إلى فعمد ،الخطا فالن استدرك يقال:

وإتباعه. به إلحاقه حاول أي: بالصواب الخطأ فالن استدرك يقال:

(١٣٨٣»

G3 الجامعة في دراسته يكفي ما فالن جمع ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،الجامعة فى دراسته يكفي ما فالن جمع يقال:
 ال المال إلى يحتاج من هو فالنًا ألن الجامعة؛ في للدراسة يكفيه ما جمع يقال

الدراسة.

((١٣٨٤)

G3 بالعطاء حافة دراسية سنة قضيت لتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالعطاء، حافة دراسية سنة قضيت يقال:

 الدراسة من كاملة سنة الدراسية: السنة ألن بالعطاء؛ حافة مدرسية سنة قضيت

واالستراحات. العطل تتخللها فسنة المدرسية السنة اما المتواصلة،

((١٣٨٥)

G3 الطعام دسامة تعجبني لم دعلك

 يعجبني لم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الطعام، دسامة تعجبفي لم يقال:

الطعام. دسم

((٠٠١٣٨٦

لالع بالبراهين )مذعما( ردًا لكم قدمت دعة
يقال ان والصواب ،خطا وهذا بالبراهين، )مذعما( ردًا لكم قدمت يقال:

لج



 ا الضادمم و|لمئرفيةوالنضفيم الشحويم االلخطا» معجم

 ليصبح أوله في همزة دعم الفعل على يزاد فال ٤بالبراهين )مدعومًا( ردًا لكم قدمت
دءم. الفعل من الصحيح فاالشقاق مذعما، المفعول اسم نشق ثم )ادعم(

(١٣٨٧١))

G5 الخير إلى دعيا صديقاي 80

 صديقاي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخير، إلى دعيا صديقاي يقال:
 االثنين ألف رلى إسناده وعند الواو، هو )دعا( الفعل في األلف فأصل الخير؛ إلى دعوا
واوًا. األلف تقلب

(١٣٨٨١>)

05 الدكة السراويل: لرياط 80

 التكة يقال: والصوابأن وهذاخطا، لدكة، السراويل: يقال:لرياط
تكك. على وتجمع

١٣٨٩١١>>

05 اللون )داكن( البساط كان 80

 وهذا ،اللون )داكنة( والسجادة اللون، )داكن( البساط كان يقال:

 اللون؛ )دكناء( والسجادة اللون، )أدكن( البساط كان يقال: أن والصواب ،خطا
فعالء مونثه الذي أفعل وزن على صيغ لونًا صان إذا الوصغ ألن

((١٣٩٠)

S0 والديه على الطفل تدلع G5

 الطفل تدلل يقال: أن والصواب وهذاخطا، والديه، الطفلعلى تدلع يقال:

عليهما. انبسط اي: والديه على

((١٣٩١>)

05 المجتمع في الخاصة االحتياجات ذوي الدولة دمجت 80

 ٠ خطا وهذا المجتمع، في الخاصة االحتياجات ذوي الدولة دمجت يقال:

دمج يقال: فالزم دمج الفعل اما فيه أدخلتهم أي: الدولة.... أدمجت يقال: أن والصواب

i •



اب^"^ا*ضمطا^اي"^اب^ا^امائثثحائثثي:ثخذحاثتتتل:تتث٠^د٠٢
فيه. دخل أي الشيء في الشيء

((١٣٩٢»

so 8أدهار الدهر: جمع في

وأدهر. دهور يجمع: أن والصواب ،خطا وهذا أدهار، الدهر: جمع يقالنفي

(,١٣٩٣))
so السيارة فالنًا دهست G3

 دعسته يقال: أن والصواب ،وهذاخطا السيارة، يقال:دهستفالنًا

دعس. بمعنى ليس دهس فالفعل هرسته أو دهسته أو داسته أو السيارة

ا(١٣٩٤ر)

So رأى مما فالن اندهش GS

 فالن دهش يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا راى، مما فالن اندهش يقال:

المعاجم. في ذكر له ليس )اندهش( المطاوعة فعل ألن ؛رأى مما

,١٣٩٥٠))

SO الناس الخيل داهمت G3

 الخيل دهمت يقال؟ أن والصواب ، خطًا وهذا الناس، الخيل داهمت يقال:

غشيتهم أي الناس؛

(,١٣٩٦))

SO مداهم خطر التلوث G3

 خطر التلوث يقال: أن والصواب خطا، وهذا خطرمداهم، التلوث يقال:
داهم.

ا ١٣٩٧))

SO 03 البحركثيرالدوامات هذا

 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا البحركثيرالدوامات، هذا يقال:
إذا يدوم الشيء دام يقال: واللزوم السكون على يدل فدوم: ،البحركثيرالدوام



4 |لشسة والهترفيةواشوية ,شوية ٠األخطا معجم عال " ■' ■ =!

 الذي وسطه النهر: أو البحر من فالدوامة الدوامة، الساكن الدائم: والماء سكن،

 ضيق، وأسفلها متسع أعالها مستديرة وهي وشدة، بسرعة األمواج عليه تدوم

دوام. والجمع

»١٣٩٨ »

 G3 مدراء مدير: جمع في ؟0

 فوزن مديرون والصوابأنيقال: وهذاخطا، مدراء، يقال:فيجمعمدير:
)فعالء(. على نجمعه حتى فعيل ال )مفعل مدير

«١٣٩٩>)

RD األعظم( الدولتان اختلفت( GS 

 اختلفت يقال: أن والصواب خطا، وهذا )األعظم(، الدولتان اختلضت يقال:

الموصوف. قتبع هنا فالصفة )العظيمتان(؛ الدولتان

((١ ٤ ٠٠)»

GS بجيراننا )دائمية( صالت لنا ؟0

 لنا يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،بجيراننا )دائمية( صالت لنا يقال:

)دائم(. الى الصالت هذه لنسب داعي فال بجيراننا، )دائمة( صالت

«١٤٠١»

(8وديور اديرة دير: جمع في ؟0

 أديار يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وديور، اديرة دير: جمع في يقال:

وديورة.

» ١٤٠٢»

(R المتهم القاضي أدان G3

 القاضي دان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المتهم، القاضي أدان يقال:

على حملما نفسه: فالن ودان اقتص منه: له ودان وذل، خضع وديانة: دينًا دان المتهم،



 عاملته إذا :فالنا داينت نقول: الدين من فهي وداين أدان أما جازاه، ودانه: تكره، ما

العجاج: بن قالروبة دينا،

 بعضا بعضاوادت فمطلت تقضى والديون أروى داينت

 أبو قال دينًا واعطيت اقرضت وأدنت: بدين، اخذت إذا وادنت: دنت ويقال:

الهذلي: ذويمب

(١وي) قلي المدان بان األولون وانباه ادان

.٣٢٠ ص ٢ج ا فارس ابن ،اللغة عقاييس معجم (١)



ا )ئشاحدة و|ئتغوية والحرية )شوية األخطا• معجم تتحك

٠٠|س|ل٠٠
»١،٠٣,

G5 عريضة فالن ذقن وتة

 عريض فالن ذقن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالنعريضة، ذقن يقال:

مؤنث. ال مذكر ذقن ألن

((١٤٠٤»

لالع المذاكرة وقت حان وتة

 وقت حان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،المذاكرة وقت حان يقال:

 فالن استذكر كذلك ويقال للحفظ، الدراسة فاالستذكار: االستذكار؛

درسه-

«١٤٠»ه

الع ذمام وال الذمةلهم اليهود وتة

 ال اليهود يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ذمام، وال لم ذمة ال اليمود يقال:

واألمان. العمد ومعناهما واحد شيء والذمام الذمة ألن لهم؛ ذمام وال لم ذمة

«(١٤٠٦»

الع لقائنا عن فالن انذهل وت»

 فالن ذهل يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،لقائنا عن فالن انذهل يقال:

لشغل. نسي أو عمد على الشيء ترك يعني: وذهل ،عنه ذهل أو لقائنا

«(١٤٠٧»

68 مساء وذات صباح ذات خرجت وتة

 ذا يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا ، مساء وذات صباح ذات خرجت يقال:

صباح. ذات األول التركيب استعمال جواز مع ، مساء وذا صباح،

٣٥٣



((١٤٠٨)

G3 يدوي العود )ذوي( £0

 يذوي العود )ذوى( يقال: أن والصواب خطا، وهذا يدوي، العود )ذوي( يقال:

رديئة. لغة أنه اال ذوى الفعل صحة ومع ذبل أي:

(,١٤٠٩>)

S0 مذلوال( الناس امام السارق وقف( G3

 يقال أن والصواب خطا، وهذا )مذلوال(، الناس أمام السارق وقف يقال:

وهان ضعف اي: )ذل الفعل من )ذليال( الناس امام السارق وقف

G3 الخبر سمعت عندما ذهلت ؟0

 دهشت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخبر، سمعت عندما ذهلت يقال:
والشغل. النسيان والذهول: الرشد عن غاب معفاه: )ذهل( فالضعل الخبر؛ سمعت عندما

لغ



Zالشالعة والنغوية والصرفية النحوية األخطاء معجمع
٠٠|لز|مم٠٠

((١٤١١)،

G3 الكراج أو المرآب في سيارتي وضعت زتة

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، المرآباولكراج، يقال:وضعتسيارتيفي
بها يصلح التي األلة والمرآب: السيارات، إصالح مكان والمرأب: ‘انراب في السيارة وضعت

((١٤١٢،،

03 راسي آلمتني

 رأس ألن رأسي؛ آلمني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رأسي، آلمتني يقال:
دائمًا. مذكر

((١٤١٣،،

03 اإلنسان حقوق الرئيسيةفي البنود من الحرية ؟0

 والصواب ه خطا وهذا اإلنسان، حقوق في الرئيسية البفود من الحرية يقال:

 أن شرط والرئيسي الرئيسة استعمال جواز مع الرئيسة... البنود من الحرية يقال: أن
عديدون افراد تحته يندرج أن شانه من أمرًا إليه المنسوب يحون

((١٤١٤،،

G3 عمله رأس على فالن مازال ؟0

 زال ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عمله، راس على فالن زال ما يقال:

 ،الضخمة الجماعة والرأس: وغيره اإلنسان راس فالرأس: عمله؛ رياس على فالن

 الذي والرايس: رأسها اسود إذا رأساء: شاه ونقول: الراس، العظيم الرجل واألرأس:

الشاعر: قال السيف، قائم فهو: الرياس أما راسه، ضرب

نادر والسيف السيف يديررياس كالهما نيعثران بطالن رلى
(. أمرك) راس على أنت تقول: والعامة أمرك، رياس أو رائس على أنت

.٤٧١ -٤٦٥ص٢ابنفارسج اللغة، (مقاييس١)

لح



((١٤١٥،)

لالع بالناس رئيف رجل انت ؟0
 رجل أنت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالقاس، رئيض رجل أنت يقال:
ورأفم ورئف، ورائف، ورؤف، رؤوفبالناس

((١٤١٦»

لالع الريابة آلة على فالن عزف ®0
 عزف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الربابة آلة على فالن عزف يقال:

 فتعني الراء( )بكسر )الربابة( أما شعبية وترية آلة والرباب: الرباب، آلة على فالن
السهام. به تشد والخيط السهام، وجماعة والميثاق، العهد

,(١٤١٧،،

لالع الله مع مريحة تجارة أبتغي أنا ؟9
 أنا يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الله، مع مربحة تجارة ابتغي يقال!نا

 الفضل والشف: ،مبايعة فى شف على يدل لفظ ريح: الله، مع رابحة تجارة ابتفي
 التجارة هي :الرابحة والتجارة استشف إذا بيعه فى فالن ربح يقال: والزيادة الرابح

 فما آلضكلةيالهدى أزكبكالنينآشتروًا ه تعالى: قال وريح ريح يقال: ،فيها يريح التي

[.١٦:٠ر٠ب١يح] نجشنتمت تتثت

((١٤١٨»

G8 انفقته كثير مال رب زرة

 أنفقته مال رب يقال: أن والسواب ،خطا وهذا كثيرانفقته، مال رب يقال:
األولى العبارة وتجوز ،وللكثيراحيانا للقليل تستعمل ما غالبًا )رب« ألن

<,١٤١٩»
 لالج بضاعته عدى فالتا ريحت ؟0

 أربحت يقال: والصوابأن وهذاخطا، ،بضاعته يقال:ريحتفالنًاعلى
غيرمتعد الزم فهو صحيحًا ان إذا )ريح فالفعل بضاعته؛ على فالنا

لح



ji .ًاشلت„ش,لتبهئمآلاألغ;م١س,

«(١٤٢٠)
النهارلن )رابعة( فالتافي رايت وته

 رأيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النهار، )رابعة( فى فالنًا رايت يقال
وسطه. النهار: رائعة ألن التهار؛ )رائعة( في فالنا

((١٤٢١),

05 ريابنة ربان: جمع في وته

 والربان: ربابين، يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ريابنة، ريان: جمع فى يقال:
السفيفة. قائد

((١٤٢٢»
05 ثيرًا األمر أريكني وته

 األمر ارتبحت يقال ان والصواب خطا، وهذا األمركثيرًا، اريصني يقال:

منه. اتخلص أك ولم فيه وقعت أي: كثيرًا

(,١٤٢٣),
G3 فالن سلوك في واضحًا اإلرياك بدا وته

 يقال: ان والصواب ،خطا وهذا فالن، سلوك فى واضحًا اإلرياك بدا يقال:
 أن حيث واالضطراب، االختالط اي: الريك او فالن، سلوك في واضحًا االرتباك بدا

إرباك. المصدر صياغة لتصح ،يرد لم )أربك( الفعل

<,١٤٢٤»

G3 بالرماج الباب فالن أغلق وته

 فالن اغلق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالرماج، الباب فالن أغلق يقال:
مغالقه. والمرتاج نضسه الباب هو فالرتاج بالمرتاج؛ الباب

((١٤٢٥»

G5 اورثاه الثوب فالن )رتى( ؟0

 فالن رفًا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رثاه، أو الثوب فالن )رتى( يقال:
أصلحه. أي: رفاه أو الثوب

Ef



صمجاخطنكقكتثيقنكقحقة
((٠٠١٤٢٦

RD 08 مرثيته إلقاء الشاعرفي اجاد

 أجاد يقال: أن والصواب خطا، وهذا مرثيتو، إلقاء الشاعرف: اجاد يقال:

مرثيته. أو مرثاته إلقاء في الشاعر

١٤٢٧,٠»

RD 03 المرجيحة في الطفل وضعت

 وضعت يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،المرجيحة فى الطفل وضعت يقال:

 اراجيح والجمع واحد كالهما والمرجوحة األرجوحة يقال: األرجوحة، في الطفل

 اإلبل، األراجيح إن يقال: مرجاح، الواحد الحنم، مراجحيي ومراجيحيقال:قوم

أحمالها. ترجح ألنها مشيت؛ إذا مكانما في الهتزازها

(٠١٤٢٨٠)

Rd رجيح عقل ذو فالن OS

 عقل ذو فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رجيح، عقل ذو فالن يقال:

راجح
٠١٤٢٩٠٠>

Rd 08 فالن رأي تأرجح

 فالناي: رأي ترجح يقال: أن والصواب خطا، وهذا فالن، رأي تأرجح يقال:

 إذا األرجوحة«: به و»ترجحت غيره غلب عندي«: الراي »ترجح وتقول: وتذبذب اهتز

المعاجم في يرد لم )تارجح( فالفعل مالت؛

٠١٤٣٠٠٠>

Rd 08 تراجيع ترجيع: جمع في

 ترجيعات يقال: أن والصواب ،خطا وهذا تراجيع، ترجيع: جمع فى يقال:

الحنجرة. الصوتي: ترديد والترجيع:

R



ا لحرفيةوالتغويةالشائط٠الفحويةو ٠معجماال'خطا /ل

,(١٤٣١>) 

للتع مسترجلة امراة هذه وتلة
 امراة هذه يقال: أن والصواب خطا، وهذا مسترجلة، امراة هذه يقال:

به. وتشبهت كالرجل صارت إذا المراة وترجلت ترجل، الغعل من مترجلة

((١٤٣٢»

GS مراجيل مزجل: جمع في ورع

 مراجل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مراجيل، مزجل: جمع في يقال:
الكبير. القدر والمرجل:

(,١٤٣٣>>
SO بالترحاب فالنا لقينا Q3

 فالنا لقين يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالترحاب، فالنًا لقينا يقال:

فعل. من والتفعيل رحب، الفعل من مصدر بالترحيب

((١٤٣٤»

SO الميت على فالن ترحم G5

 فالن رحم يقال: أن واألصوب صائب، وهذا الميت، على فالن ترحم يقال:
 أهل من قسم يقول كما صحيح )ترحم« والفعل عليه الله رحمة قال: أي الميت على
واصح. أعلى رحم أن إال اللغة

((١٤٣٥»

SO (3 عنيفة فالن فعل )ردة( كانت،

 كان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،عنيفة فالن فعل )ردة( كانت يقال:
)رذ(. الفعل من المرة فاسم الردة أما به، يرد ما أي: عنيفًا فالن فعل )رد(

((١٤٣٦»

SO 03 فالن قول على ردذت

 على ردذت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، قول على ردذت يقال:
قائله. على ترد بل القول على ترد ال ألنك قوله؛ فالن

E»



((١٤٣٧»

G3 مرادفتان كلمتان هاتان £0

 هاتان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مرادفتان، كلمتان هاتان يقال:

مترادفات. كلمات نقول وكذلك نضسه، المعنى لما أي: ،مترادفتان كلمتان

((١٤٣٨»

So رزينة امراة وانت رزين رجل أنت G8

 أنت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،رزيفة امراة وأنت رزين رجل أنت يقال:

 إذا الشيء رزن يقال: وتجمع، ثبات على يدل فعل ورزن: ،رزان امراة وأنت رزين رجل
 الرزان ووفروسكن، رزنفالن:حلم رزينا، ايكان ورزونًا يقال:رزنرزانة ثقل،

 الحليم الرجال: من الرزين وعفاف وثبات وقار ذات أي رزان وامراة الوقور النساء من
أصيله. الرأي: ورزين الوقور،

تمام ابو قال

رزين العقول به تفل رأي وتحته الصفوف به تفل باس

,١٤٣٩١،،

لالج الطريق من الرذميات العمال رفع 80

 أن والصواب ،خطا وهذا الطريق، من الرذميات العمال رفع يقال:

 الجدار من يسعط ما أي: )ردم( جمع الطريق: من الردوم العمال رفع يقال:

المتهدم.

((١٤٤٠،،

يالج الحديث علم في قدميه فالن )رسخ( £0

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطا ،الحديث علم فى قدميه فالن )رسخ( يقال:
ثبتهما. أي: الحديث علم في قدميه فالن ارسخ(

•٣٠٩ ص تمام ابي ديوان شرح (١ )



ا لشالمةوالصنرهيةوالنفويةا ايأخطاءالشحوية ممجم

<(١٤٤١),

GS بهدية فالن إلى ارسل £0

 فالن إلى أرسل يقال: أن والصواب خطا، وهذا فالنبهدية، إلى ارسل يقال:

 بممزة، المزيد الثالثي الفعل همزة وهي وصل، ال قطع همزة هنا الهمزة ألن بهدية؛

الثالث. وكسر الثاني الحرف وتسكين الهمزة بفتح يكون: منه واألمر

«١٤٤٢»

G3 مخيلتي في فالن صورة ارتسمت 2)

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا مخيلتي، فالنفي صورة ارتسمت يقال:

امسسل. األمريعني: )ارتمم( فالفعل مخيلتي؛ في فالن صورة رسمت

«١٤٤٣»»

05 الحائط على المنقوشة الرسومات تأملت £0

 أن والصواب خطا، وهذا الحائط، على المنقوشة الرسومات تأملت يقال:

 )الرسم« لكلمة جمعان وهما: األرسم أو الحائط على المنقوشة الرسوم تأملت يقال:

ونحوه. بالقلم شخص أو شيء تمثيل :معانيها ومن

»١٤٤٤>)

05 بالرشوى فالن اتهم £0

 فالن اثهم يقال، أن ب والصوا ،خطا وهذا بالرشوى، فالن اتهم يقال:

يرشو. رشا الفعل من بالرشوة

((١٤٤٥»

05 الراشية السهام هذه £0

 السهام هذه يقال ان والصواب خطا، وهذا الراشية، السمام هذه يقال:

 مونث والراشية الريش، عليما ركب التي السمام أي: الرائشة أو المرشية

الراشي.

م٦



ثبكثاكاثحبقداتثظاسظالكامفمم
((١٤٤٦»

G3 عظيمًا )رضاء( بالحق األمة رضيت وتع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، عظيمًا )رضاء( يالحق األمة رضيت يقال:
رضي الفعل مصدر وليس اسم فرضاء عظيما؛ )رضا( بالحق األمة رضيت

«١٤٤٧»
03 سمعي فالنا اعرت وتع

 فالنًا أرعيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا سمعي، فالنًا أعرت يقال:

إليه. اصغيت سمعي: راعيته أو ،مقالته استمعت أي: سمعي
((١٤٤٨>)

03 لي كرهه رغم على فالنًا احب وعع

 أحب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لي، كرهه رغم على فالنًا احب يقال:
والقسر الحره معناه: الرغم ألن لي، حرهه مع واحبه لي، كرهه على فالنًا

,,١٤٤٩)>
03 والبنين بالرفاه مهنائ: لصديقي قلت وتع

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا والبنين، بالرفاه مهناًئ: يقال:قلتلصديقي

 على يدل ورفه: البنين، واستيالد الشمل وجمع واالتفاق بااللتائم أي: والبنين بالرفاء
 لبيد قال شاءت، متى يوم كل اإلبل ترد أن وهو الرفه: ذلك ومن مطلب، وسعة نعمة

بنرييعة:
 ( الماءمغتمر) في وصهاكارع رفهًاعيراحًاغيرصادرة يشربن

(8*حملنارفاةالميت

 الميت. رفات حملنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الميت، رفاة حملنا يقال:
انقطع، الحبل: ورفت ودقه، صسره الشيء: رفت انكسرواندق، اي: رفتًا رفت،

.٤١٩ص ،٢ج فارس ابن اللغة، (مقاييس ١)

;٦~~



 4 اللعم واسنغويةاالنعديةواستوهية االخصاد معجم
 قالتعالى: أوكلماتكسروبلي، الحطام، والرفات: رفاتًا، صار العظم: رفت

 فجمع رفاء: أما [٤٩:٠سرا٧]ا أرنالمبعوثونخلقاجديداه »وقالوًاأوذاكاعظماورفن

يصلحها. أي الثياب يرفو الذي وهو رافي

<,١٤٥١»

so القاضي إلى المحامي ترافع G3

 ترافع يقال: ان والصواب ،خطا وهذا القاضي، إلى المحامي ترافع يقال:

 إليه قدمه :ورفعانا رفعا الحاكم الى فالنا رفع يقال: ،القاضي إلى المحاميان
 قصة إليه قدم رفيعة: السلطان إلى رفع ويقال: قربه، رفعانا: الشيء ورفع ليحاكمه،

 والرسائل، القضايا عن وغيره الحاكم الى رفع ما والرفيعة: شوونه من شأن في
 ترافع والفعل ،تحاكما أي ترافعا أما رفائع، والجمع ،كذا الرفيعة في وقع يقال:

 أمام المرافعة فى تشاركا فالمحاميان تفاعل وزن على وهو مشاركة على يدل

 إذقاألسهيعيتإني قالتعالى: رفيعته، القاضي الى رافع وكلمنهما القاضي،

.٢٥العران:ه ورافعكه متوفيك

(,٠١٤٥٢)

So السوء رفاق عن ابتعد G8

 رفقاء عن ابتعد يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا السوء، رفاق عن ابتعد يقال:
 رفقت يقال: العفف، خالف فالرفق عنف، بال ومقاربة موافقة على يدل رفق: ، السوء

 أما [٦٩: ]النسا ه قالتعالى:وحشنأؤكبكرفيقا رفقاءرفيق، ومفرد أرفق،

خازم: ابي بن بشر قال إلى البعير مرفق به يشد فالحبل الرفاق:

الرفاق في مشي الضغن كذات

((١٤٥٣)

So 8 الشرعية الرقوة اتبع>

 الرقية اتبع يقال: أن والصواب خطا، وهذا الشرعية، الرقوة اتبع يقال:

المريض. بها يرقى التي العوذة وهي: الشرعية

ما—



- الالشالعة للغويةلصرفيةواوا النحوية األخطاء معجم�
G3 ركع أريع فالن صلى ؟0

 فالن صلى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ركع، اربع فالن صلى يقال:
الركوع. من الواحدة المرة ركعة: جمع وركعات: ركعات أربع

«١ ٤ ه ه »

GS فارعبني حادثًا شاهدت زتج

 شاهدت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فارعبني، حادثًا شاهدت يقال:
 ويقال: الخوف الرعب: يقال: والقطع، والملء، لخوف، يعني: فرعب ؛حادثافرعبني

 ذا انهميرعبون يزعمون رقية، الرعب إن ويقال: الرعب، واالسم: رعبًا، رعبته
 تعالى: قال بالملء الرعب - -عزوعال الله وقدقرن اييفزعونه، بكالم، السحر

 وارتعب: [١٨الكمف: 4 وغبا منهم ولملتت منهزفرارا لوليت عكبم لوآطلعت
مرعوب. المفعول واسم راعب الفاعل: واسم خاف

««١٤٥٦»

ارتميتافيأحضانوالدتهما( الفتاتان ا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،والدتهما احضان فى ارتميتا الفتاتان يقال:
ارتمى. الفعل من ،والدتهما أحضان في ارتمتا الفتاتان

((١٤٥٧))

G5 ليرتاح فالن جلس ؟0

 ليستريح؛ فالن جلس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ليرتاح، فالن جلس يقال:
المعنى. هذا يفيد )است( فالمقطع وينشدها الراحة يطلب يجلس عندما فاإلنسان

((١٤٥٨))

G3 العمل هذا صديقي تراوح ؟0

 تراوح يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العمل، هذا صديقي تراوح يقال:

التشارك يفيد الفعلهنا ألن العمل، هذا أصدقائي

——————لج



الئحويةوائدئرقبةوالكويةاأس*غ(ا-ق٠٠م»جماألخط الفي

« ١٤ ه ٩ »>
G5 شديد ريح اآلن يهب زرع

 ريح اآلن تهب يقال: ان والصواب ، خطًا وهذا ،شديد ريح اآلن يهب يقال:

 ه شهر وشتمنآلرنيحغدؤهاشهرررهاحها > تعالى: قال مرنشة، الريح ألن شديدة؛

١٢]سبا:
(,٠١٤٦٠)

G5 عليه أو عدوه إلى فالن أركن 80

 ركن أنيقال: والصواب ،خطا وهذا ،عليه أو عدوه إلى فالن أركن يقال:

 يركن ركن الخليل: قال ،عند وثبت إلى وسكن إلى، مال ركن: ، عدوه إلى فالن
 وحكى نظر، وفيه يركن يقال:ركن: يركن، ركن سفلىمضى: ولغة ركنًا،

 شيتا إليهم لقتكدتتركن ثبنتتك أن ولوآل > تعالى: قال يركن، رين :زيد ابو

 [وقالتعالى:رالتركوأإآللتينظكرأافتمسكمآلتاره٧قليالهرالسراء:،

وستأمنه. به وثق فتعني: إليه أركن أما [١١٣]هود:

»٠٠١٤٦١

G8 عدوي من غليلي اروي أريد 80

 أن أريد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عدوي، من غليلي اروي أريد يقال:
المسبي: مقال لري، منه واالسم والمصدر روي:فعلالزم عدوي، من أرويغليلي

أوحسام بسيراوقناة صدري غليل فريماشفيت

(,٠١٤٦٢)

لالع يكون ما )رذ( 80

وهو يكون، ما )أرذ( يقال: أن والصواب خطا، وهذا يكون، ما )رذ( يقال:

١٢٠ ص ،الجرجاني ،وخصومه المسبي بين الوساطة (١)

EJ



صثثشكثشتالثظياشكيفكالشكيقاخسقح
أراد(. الماضي من األمر فعل

(,١٤٦٣))

GS المرام الشيء هو هذا

 الشيء هو هذا يقال: ان والصواب ،خطا وهذا المرام، الشي. هو هذا يقال:

)أرام(. ال )رام( الفعل من مصوغ هنا المفعول اسم ألن ٤ المروم

(١٤٦٤٠))

GS ثمينة( )رياش فالن قصر في

 قصر في أنيقال: والصواب ،خطا وهذا ، ثمينة( )رياش فالن قصر في يقال:

المتاع. من األثاث به يقصد مذكر والرياش ثمين( )رياش فالن

١٤٦٥,٠))

G5 الربي رووي الري: إلى النسبة في زئة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الريي، رووي الري: إلى النسبة في يقال:
.فارسية مدينة والري الراي

EJ



Zالشالعة للغوية وا التحويةوالصرقية األخطاء معجم7
٠٠ |ال|ؤ٠٠

((١٤٦٦»

G3 مخيف تزآراألسد ؟0

 أوزئيره ألسد زأر يقال: أن والصواب خطا، وهذا مخيف، األسد تزآر يقال:

زئير صوته واسم زأر، زأر: الفعل مصدر ألن مخيف؛

((١٤٦٧»»

G5 الزبون التاجر: من يشتري لمن ؟0

 خطا، وهذا زبائن، ويجمععلى لزيون، التاجر: من يقال:لمنيشتري

زبن على الزبون يجمع يقال: أن والصواب

(١٤٦٨٠»

(K الرسالة الزاجل الحمام أوصل G3

 أوصل يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا ،الرسالة الزاجل الحمام اوصل يقال:
 أي يزجلها للذي صفة وإنما للحمام، صفة ليست فالزاجل الرسالة؛ الزاجل حمام
مضافا. يستعمل الحمام فإن ذلك وعلى األبراج، من يرميها الذي

((١٤٦٩))
(K أزرارا لثوبه فالن جعل GS

 ويمكن ،طويلة لكنها صحيحة وهي أزرارًا، لثوبه فالن جعل يقال:
ثوبه. فالن أزر لتصبح: اختصارها

((١٤٧٠))

G3 للدماغ منشط الزعتر وتنك

 أو الصعتر يقال: أن والصواب خطا، وهذا للدماغ، الزعترمنشط يقال:
 او لالستطباب، يستعملمنقوعًا معروف، اخضر وهونبات للدماغ، السعترمشط

األكل. يستعملي:

R



١٤٧١,٠>>

So ا8 أزعر رجل هذا

 زعرور، رجل هذا يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا ازعر، رجل هذا يقال:
الناس. بين لشيوعما أزعر كلمة استعمال جواز مع الشرس، الخلق سين والزعرور

«١٤٧٢»

SO قومه على فالن تزعم G3

 على فالن زعم يقال: أن والصواب خطا، وهذا قومه، على فالن تزعم يقال:

الكذب فمو التزعم أما تأمر، أي: زعامة يزعم زعم ألن عليهم؛ زعم أو قومه

((١٤٧٣»»

SO الحي نساء زغرطت G3

 نساء زغردت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحي، نساء زغرطت يقال:

فصيح. )زغرد( فالفعل الحي

١٤٧٤٠٠>>

So المزهرية في الورد سعاد وضعت GS

 وضعت يقال: أن والصواب وهذاخطا، المزهرية، فى سعادالورد وضعت يقال:

أزاهير. وتجمععلى لزينة، فيهزهر يوضع ونحوه وهووعاءخزف الزهرية، الوردفي سعاد

١٤٧٥,٠>>
الع غدًا الزيجة تكتهل »٠

الزواج .... يقال: أن والصواب خطا، وهذا غدًا، الزيجة تكتمل يقال:

,١٤٧٦٠>>

(8*فالنةزوجةفالن

 وزوج: فالن، زوج فالنة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، زوجة فالنة يقال:

ًا.٣]ابزة:ه < آلجنة وزةجك أنت نكن تعالى: قال ،بشيء شيم مقارنة على يدل
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(,١٤٧٧))

so احذية زوج اشتريت G3

 زوجي اشتريت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،أحذية زوج اشتريت يقال:
زوجان. هما لالثنين: فيقال ،جنسه من آخر معه واحد كل والزوج: أحذية

((١٤٧٨»

SO 8 الزامور فالن استعمل)

 فالن استعمل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الزامور، فالن استعمل يقال:

 الزمر نقول: األصوات، جنس على أو الشيء قلة على: يدل زمر: المزمور، أو المزمار
 من آلة والمزمار مطريًا فيه نفخ وفيه: بالمزمار زمر ويقال: النعامة صوت والزمار:

 والجمع المزمار والمزمور: مزامير، والجمع قصير، ببوق قصبتها ستهي معدن أو خشب

 له: ويقال ،وآصاف وسليمان داود مزامير فيه جمعت كتاب :ومزاميرداود مزامير،

 المزمور: أو والمزمار ،واألدعية األناشيد من به يترنم كان ما :داود ومزامير الزيور،

 من ماخوذ مزمار ألن ،المتعد الثالثي من اآللة اسم اشتقاقه قاعدة عن شذ آلة اسم

الالزمزمر. الفعل

e



ة الشائعة واللغوية والصرغية معجماألخطاءالتحوية

**السني**
(<١٤٧٩»

05مر٠اال هذا الرجلعن تساءل2ا

 تساءل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، هذا عن الرجل تساءل يقال:

المشاركة. يفيد تساءل ألن األمر، هذا عن الرجال أو الرجالن

(,١٤٨٠))

GSالخير عنك سأل وكع

 الخيرفمو عنك سئل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخير، عنك سال يقال:

 يوكد ال ألنه للمعلوم( )مبني خطا األول والسوال عنك( )سالت سوال: عن اإلجابة

المعنى.
((١٤٨١))

(K لالع خرزة وتسعين تسع من مسبحته فالن صنع

 أن والصواب ،وهذاخطا وتسعينخرزة، تسع يقال:صنعفالنمسبحتهمن
 المسبح بها يتعبد خرزات فالسبحة: خرزة وتسعين تسع من سبحته فالن صنع يقال:

 النفل الصالة والسبحة: السعي من وجنس العبادة من جنس سبح؟ ويقال: وتسبيحه،
 يتفل ال أي: بينهما يسبح وال الصالتين بين المسافر يجمع الفقهاء: يقول الفرض، غير

 من والقطعة الدعاء والسبحة: سوء كل من تعالى الله حزيه والتسبيح ،بصالة بينهما
 مفعلة وزن على المسبحة اما أنواره، الله: وجه وسبحة جالله الله: وسبحة القطن،

 تب يعبيوءتال أسرى شبحنآلزى تعالى: قال للتسبيح، فميخرزاتمنظومة

لي١ :٠ه]اإلصا ألت؛لذىًاكئكائختئ,’٢لككتليإلىًالتتجي٢ أتتئبي

((١٤٨٢))

G3 بالسجاد منزله فالن فرش وكع

فرش يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالسجاد، منزله فالن فرش يقال:

جضضصصصصص-



اع~٦لئحويةو|لصترفيةو|لتغوية|لر،٠٠ألخظا1جم1< ممححطك
 يصلى الذي الصغير البساط أو الطنفسة أي سجادة جمع : بالسجادات منزله فالن

فكثيرالسجود. السجاد أما عليه

(١٤٨٣٠،،

G3 سخل هذا £0

 سخلة وهذا ،سخلة هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا سخل، حذا يقال:
انشى ام كان ذكرًا الضان ولد والسخلة:

«١٤٨٤»

03 سروجي فالن £0

 والسراج: سراج فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا سروجي، فالن يقال:

الدابة. رحل وهو: )سزج( منه والمفرد وصانعها السروج بائع

(١٤٨٥٠»

03 الثوب الخياط سرج £0

 الثوب الخياط شرج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الثوب، الخياط سرح يقال:

 السراج، ذلك ومن والجمال والزينة الحسن على يدل سرج: ،متباعدة خياطة خاطه أي

 [١٦]ذرح: قالتعالى:وجعآللقمرفينورارجعآلشتسيماباه سميلضيائهوحسنه،

 للدابة، السراج ويقال: [.٤٦]األحزاب: < تعالى:وداعياإلىآسهيإذنو،وسراجامني[ وقال

العجاج: قال كالسراج، له جعله حسنه أي: وجهه سرح ويقال: زينتها هو
مسرجًا ومرسنًا وفاحمًا

١٤٨٦٠٠)،

03 اسطحه سطح جمع في £0

 سطح ؛سطوح يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أسطحه، سطح جمع في يقال:

 انسطح يقال: معه، الممتد أعاله شيء: كل وسطح ومده، الشيء بسط يدل فعل
يتحرك. فلم قفاه على امتد إذا الرجل:

.٥٦،ص٣(مقاييساللغةابنفارس،ج١)

R



Iالشانعة والنغوية والصرفية النحوية األخطام معجم
<(١٤٨٧>)

لدم اإلنتاج عجلة تسريع يجب زتج
 يجب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلتتاج، عجلة تسريع يجب يقال:

المعاجم. في يرد لم سرع فالفعل القعجيل؛ أو فيه الجد أي :إلنتاج ا في اإلسراع
((١٤٨٨»

لآلم منخرة في الزعوط فالن وضع
 فالن وضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،منخرة فى الزعوط فالن وضع يقال:

األنف. في يدخل التبغ دقيق أو األنف، في يصب الدواء اي: النشوق أو منخره في السعوط
((١٤٨٩»»

هدم قوية الساعد هذه زنة

 قوي، الساعد هذا يقال: والصوابأن خطا، وهذا ،قوية الساعد يقال:هذه

مؤنث. ال مذكر الساعد ألن
((١٤٩٠»»

هدم المراة )أسفرت( زنة

 أي: المراة، )سفرت( يقال: والصوابأن خطا، وهذا المرأة، )أسفرت( يقال:
وجعما. عن كشفت

«١٤٩١»

إدم سافرة امراة هذه إن £0

 امرأة هذه إن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،سافرة امرأة هذه إن يقال:
المسافر. أي سافر، مونث وسافرة وجمها عن كشضت إذا سافر؛

«١٤٩٢ا>

إحم أحذية زوجي )اإلسكافي( صنع £0

 صنع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا احذية، زوجي )اإلسكافي( صنع يقال:
أيضًا: له ويقال ومصلحها األحذية صانع واإلسكاف: أحذية زوجي )اإلسكاف(

-------- Fl
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 والسكافة أساكفة على ويجمع واسكوف، ومسكاف وأسكف، سيكف
الشماخ: قال حرفته،

إسكاف براها قيس وشعبتنا

القواس أراد ويقال:

(,١٤٩٣))
G5 القرية إلى الماء السقاه نقل وتة

 نقل يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،القرية إلى الماء السقاه نقل يقال:
الخمرفقط. يقدمون لمن السقاة اسمتعملت القرية؛ إلى الماء السقاؤون

((١٤٩٤)) 

G3 سالقي كلب هذا وتة

 كلب هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا كلبسالقي، هذا يقال:
 إلى منسوب هو سلق. كلب :العامة عند له يقال ،الصيد كالب من وهو سلوقي
الجيدة. والدروع الجياد الكالب اليها صسمب قرية سلوق:

((١٤٩٥)»

،(S البريد ساعي من الرسالة فالن استلم G8

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،البريد ساعي من الرسالة فالن استلم يقال:
 فيستعمل استلم الفعل أما أخذها ،تتاولها أي: البريد ساعي من الرسالة فالن تسلم

 واستلم ،باليد أو بالقبلة يلمسونه اي: األسود الحجر الحجاج يسسلم حيث الحج فى
ستبله. :خرج الزرع

((١٤٩٦))
So السمحاء الشريعة حسب حسنة قروضًا تقدم G3

والصواب ،خطا وهذا السمحاء، الشريعة حسب حسنة قروضا قدم يقال:
الشاعر: قال سمح مرنث سمحة: ؛السمحة الشريعة حسب ... يقال: أن

الحزين قلبي عن اآلالم يمسح اتى الحب على السمح دينك

العريية. في له وجود ال وأسمح اسمح المذكر أن يعني سمحاء واشتقاق

٣٧٣



(<١٤٩٧)>

G5 معلمه مسامع على القصيدة الطالب القى ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،معلمه مسامع على القصيدة الطالب القى يقال:

 على اإللقاء يكون حيث األذن اي مسمع مشنى: وهو معلمه مسمعي على .... يقال:
أذنان. له الواردة الجملة في فالمستمع ،الواحد أذني

(<١٤٩٨>ا

03 مسمة مسام: مفرد في دكة

 المنافذ :والمسام لمسام مفرد ال إذ ؛خطا وهذا ،مسمة مسام: مفرد في يقال:
العرق. إلفراز اإلنسان جلد فى توجد والمسام: الصغيرة

(,١٤٩٩>)

03 فالن سن انقلع ؟0

 فالن سن انقلعت يقال: أن والصواب خطا، وهذا فالن، انقلعسن يقال:
مونثة. وهي الفك في تقبت العظم من قطعة والسن:

((١٥ ٠ ٠»

03 رائعة سهرية حضرت دكة

 سهرة حضرت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رائعة، سهرية حضرت يقال:
الغروب. بعد فيه يسمى الوقت والسهرة: رائعة

(,١٥٠١)>

G3 اللياقة( أتدربفيمركز)أسياد ؟0

 ... يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اللياقة(، أسياد مركز في أتدرب يقال:
 الملك، أو المالك :والسيد لسيد جمعان وسيائد فساد سيائد أو ( اللياقة )سادة مركز

شيء. كل سيد

((١٥٠٢))

GS معصمها في اإلسوارة الفتاة وضعت دكة

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،معصمها في اإلسوارة الفتاة وضعت يقال:
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 فى المراة تلبسه كالطوق حلية وهي: معصمها في اإلسوار أو السوار الفتاة وضعت
 يحلونفيهاينأساورمن قالتعالى: أساورة، أو اسورة والجمع أومعصمها زندها

 و١ألذئءقهأسيأمنئف١هلئ> تعالى: وقال[٣١وتلبشونثيابًاخضراء]الكمغم ذهي
ه[.٣]الرخزف: التصهديح ئقتكئ

G3 المشكلة لحل البلد )سياسيو( اجتمع 80

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا المشكلة، لحل البلد )سياسيو( اجتمع يقال:

 جمعان وسواس( و)ساسة البلد( )سواس او المشكلة لحل البلد )ساسة( اجتمع

األمر. تولى اي ساس: الضعل من الفاعل اسم السائس، لكلمة

((١٥ ٠ ٤»»
G3 فالن ساق كحسر 80

 ساق يقال:كسبرت والصوابأن ،1خط وهذا فالن، يقال:كسرساق

والقدم. الركبة مابين والساق: مذكرة وليست مؤنفة كلمة )ساق( أن إذ فالن؛

((١٥٠٥»

٢له ونصف التاسعة الساعة في اليوم الدراسة تبدأ 80

 والصواب ،خطا وهذا ونصف، التاسعة الساعة في اليوم الدراسة تبدا يقال:

 )نصف( عطف يجوز ال إذ والنصف التاسعة الساعة في اليوم الدراسة تبدأ يقال: أن

النصف. لتصبح نصف تعريف يجب لذا )المعرفة( التاسعة على النكرة

(١٥٠٦٠»

03 اخي يجيء ال( )سوف 80

 ،خطا وهذا أخي، يجيء لن( )سوف او اخي، يجيء ال( )سوف يقال:

 وهي المثبت الفعل على اال تدخل ال )سوف( إن إذ أخي؛ يجيء لن يقال: أن والصواب

معفاها. االستقباليي تفيد

FI



« ١ ه ٠ ٧ »

GS واحد كتاب على سوى اعثر لم £0

 لم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،واحد كتاب على سوى أعثر لم يقال:
 إيقاع يجوز وال بعده ما الى يضاف اسسشتاء اسم سوى واحد؛ كتاب سوى على أعثر
بعده. والمجرور الجار

(,١٥٠ ٨»

03 سوية العالمان وصل £0

 العالمان وصل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العالمانسوية، وصل يقال:
 األمر« سوية-هذهذا طى ,هم تقول: العدل، االستواء، تعني: إنالسوية إذ معا،

بالعدل اي سوية بينمم الشيء وقسمت

((١٥٠٩»

03 شتاء العقبة إلى السواح يفد £0

 يفد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا شتاء، العقبة الى السواح يضد يقال:
 أو للقزه، البالد والسياحجمعسائحوعوالمسققلفي شتاء، العقبة إلى السياح

 ساح الغعل وهومن والترهب، أوللعبادة ونحوذلك، والكشف، والبحث لالستطالع

[.٢>فتوأيىًا'ألةنيأذتةأثده]اهؤبة: عار: قال يسبح

((١٥ ١ ٠»

G5 السيولة حالة في الماء £0

 الماءفيحالة يقال: والصوابأن ،خطا وهذا السيولة، الماءفيحالة يقال:

 الثالث، المادة حاالت إحدى والسيالن )سال( الغعل مصادر احد والسيالن السيالن،
المال. للتعييرعنتوفر السيولة كلمة عادة وتستعمل

((١٥ ١ »

08 سيئة امراة إنها £0

يقال: سوآء امرأة إنها يقال: أن والصواب خطا، وهذا امراةسيئة، إنها يقال:



 ض ضاسمم I نغيم و, والطرقبة !شوية ٠األخطأ مبجم

 وسميت عقيم حسناء خيرمن ولود »سوآء : ٠ قال قبيحة أي: سوآء وامراة أسوا رجل
 توًااآكراح« النين علقبة ثكان ه تعالى قال منغره لقبح النارسواى،

[.١٠]شوم:
أبوزييد: قال

( السوآة) سسواة يالقومي وحقت النديم حرمة يهب لم

 فعلة عوراء، كلمة حنقشتيم، دميم، »وجه العبح: مقسمًا الثعالبي قال

فظيع خطب امرشنيع، سوآء، امراة شنعاء،
((١٥١٢))

G3 واخالق وذوق فن السواقة ؟0

 ؛السياقة يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا واخالق، وذوق فن السواقة يقال:
 كان إذا انه :والقاعدة ميق :قلنا للمجهول مبني الى ساق الفعل حولنا إذا إننا إذ

 وبتت > تعالى: قال واوا، أو ياء أصما أحان سواء ياء اله قلبت العين مععل الفعل

 الممر وسمي الدواب، من استيق ما والسيقة: سيقت، اي: ]الواقعة؛ه[ 4بتا آلجبال

بالسيق البتراء مدينة الى يصل الذي
((١٥١٣»

S0 لدع حضرسائرالطالب

 يقال: ان والصواب خطا، وهذا بمعنى:جميعهم، الطالب يقال:حضرسائر
 فهو يسار من البقية تعني سائر ألن وذلك ؛قاطبة أو جميعهم أو كافة الطالب جاء

الطعام« سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة »فضل قال*ل: سائر

.١١٣ص٣ج ابنفارس، مقاييصاللغة(١)
٤٠ الثعالبي،ص (فقهاللغة،٢)

EJ
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(,١٥١٤>،

G5 كافة لعريي ا الوطن أقطار من شبيبة المخيم ضم وتج

 ،خطا وهذا ،كافة العربي الوطن أقطار من شبيبة المخيم ضم يقال:
 وشبان ،كافة العربي الوطن أقطار من شبانًا أو شبابًا .... يقال، أن والصواب

 شبيبة اما ،الرجولة سن يصل ولم البلوغ سن أدرك من أي: شاب للمفرد جمع وشباب
اسما وليس فمصدر

«١ه١)>ه

والثرى الثريا بين شتان وتج

 بين ما شتان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا والثرى، الثريا بين شتان يقال:
والثريا. الثرى

«١ ه ١٦ >)

لدع الشتوي أو الشتائي التاجراللباس عرض وتج

 أن والصواب ،خطا وهذا الشتوي، أو الشتائي اللباس التاجر عرض يقال:
الشتاء فصل الى المفسوب اللباس اي ،الشثوي أو الشتوي اللباس التاجر عرض يقال:

»١٥١٧،،

لدع هنا من أوالشحات ،مرالشحاد وتج

 مر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،هنا من الشحات أو ،الشحاد مر يقال:
ماالم الناس سال أي: شحذ الفعل من ،هنا من )بالذال( الشحاذ

<(١٥١٨>)

لدع خطية أوفاصلة شحطة اكتب وهج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،خطية فاصلة أو شحطة اكتب يقال:
توضع حيث الكتابة، المعتمدةفي عالماتالترقيم أحد خطقصير، وهو )-( شرطة

ج
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الرقم. بعد وتستعمل ،وبعدها قبلها المعترضة للجملة الشرطة
«١ه١٩ا)

GS شخصة رايت ؟0

 شخصا، رأيت يقال: أن والصواب خط، وهذا رأيتشخصة، يقال:

بعيد. من تراه وغيره اإلنسان سواد والشخص:

((١٥٢٠>)

الت(مام المجا عملفالنفي)شتى2د

 عمل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المجاالت(، )شتى في فالن عمل يقال:

 الشيء تشتيت ذلك ومن والتزيل، التفرق على يدل شت: شتى، مجاالت في فالن
 الفلسطيني الشعب عن ويقال جمعهم، تفرق وشتًا: شتاتًا شعبهم شت نقول: المتفرق،

العذريين: احد قال وطنه عن وابتعد تفرق ألنه الشتات في
التالقيا أن الظن كل يظنان بعدما الشتيتين الله وقديجمع

 ،واحد منغيرجنس شتى، اشياع يقال: ويقال:الشتيتمضردشتى،

 شقى وقلوبهع صحسبهمجيعا تعالى: وقال 1٤رالليل:6هإنسعتكةكق تعالى: قال

صاحبها تسبق أن يجوز وال منصوبة حاالً تأتي استعماالً وشتى ٠[١ ٤الحشر:]6

,(١٥٢١>)

G8 شرطان شرط: جمع في لتة

 جمع في يقال: أن والصواب ،خطا وهذا شرطان، شرط: جمع في يقال:

السراج. فتيلة أو المفتول الحبل والشريط: شرط شرط:

(,١٥٢٢)> 

G3 العلم لطالبي مشرعة فالن أبواب كانت لتة

 أن والصواب ،خطا وهذا العلم، لطالبي مشرعة فالن أبواب كانت يقال:
 إذا شارع: منزل وشرع شرع الفعل من مشروعة، أو العلم لطالبي شارعة ... يقال:
إليه. أنفذته الباب: وشرعت الطريق إلى أفضى الباب: وشرع ،نافذ طريق على كان

Fl
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«(١٥٢٣»

G5 االنتهاء على الرحلة شارفت )تة

 أشرفت يقال: أن والصواب ،خطا ومهذا االنقماء، على الرحلة شارفت يقال:
 الغعلشارف اما الموت اشرففالنعلى ونقول: مفه، دنت أي: االنتهاه طى الرحلة

بنغسه. بل )على( ب يتعدى فال

١٥٢٤,٠»

لآلع القصد ليبصر حاجبيه على يديه فالن وضع ؟0
 واألسلم طويلة والعبارة القصر، ليبصر حاجبيه على يديه فالن وضع يقال:

اشترفه. القصراو تشرف يقال: أن
((١٥٢٥»

G5 القوانين المتشرع سن ؛0

 الشارع سن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القوانين، المتشرع سن يقال:
شرع. الفعل من القوانين

((٢١٥٢٦)

GS متشرد فالن 80

 وشريد شارد فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،متشرد فالن يقال:
 فمو شرودًا البعيد شرد واالنتشارحول: التغييرواإلبعاد على يدل فعل شرد: ومشرد،

 من فشرذبهم تعالى: مشردةقال فهي :أشردها اإلبلتشريدًا وشرذت شارد،

 وعوقب اذنب إذا المذنب ان ذلك ومعنى وسمع، بهم نكل يريد ه[.٧ه]األذغفى: خلفهم

 الذنمب عن فيشرد بالمذنب وقع ما مثل يحذر ألنه ٤غيره العقوبة بتلك شرد فقد ،عليه
 المتسحع، فالمتبطل المتشرد: أما له، مأوى ال الطريد والشريد: مشرد فهو وينكل،

 وهي ونحوى، متاع من ماله غير إلى يتطلع الذي العين: شارد رجل يقال: والشارد

غرائبما وشارداللغة: ،شوارد البالدوالجمع فى سائدة شاردة: وقصيدة شاردة

لخ



ji تمر
تمام: أبو قال ونوادرها،

(لشوارد) I صمام يجمعن ردينية حولها إن أعناقكم والتفترق

((١٥٢٧»

لالع األوروبية العربية الشراكة درو

 الشركة يقال: أن والصواب خطا، وهذا األوروبية، العريية الشراكة يقال:

مشترك يعمل للقيام اكثر او اثفين بين العقد والشركة: األوروبية العربية

((١٥٢٨)

G3 الشراك الطائرفي وقع

 وقع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الشراك، في الطائر وقع يقال:

 على يدل كما ،االنضفراد وخالف المقارنة على يدل وشرك: الشرك في الطائر

 شرك ومنه أيضًا، وهوشراكة الطريق، تعم الشرك: واالسقامة. االمتداد

 القدم، ظهر على النعل سير فمو الشراك أما المتداده بذلك سمي ،الصائد

شرك. والجمع

((١٥٢٩»

G3 اإلنساني بالعمل شغوف فالن ؟0

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلنساني، بالعمل شغوف فالن يقال:

ب وأولع أحب أي: شغف الفعل من مفعول اسم ومشغوف اإلنساني، بالعمل مشغوف

((١٥٣٠»)

G3 مشعراني إنسان فالن زتة

 إنسان فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مشعراني، إنسان فالن يقال:

الشعر. الى المنسوب وشعراني، شعغراني

٣٥اص عطية شاهين ،تمام أبي ديوان شرح (١ )
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«١ه٣١>)

so لدًا األمرحثيرًا هذا اشغلني

 هذا شغلني يقال: أن والصواب ،خطا ومذا ،كثيرا األمر هذا اشغلني يقال:
رديئة. لغة أشغل أن والسبب كثيرا؛ األمر

((١٥٣٢»»
so لدًا بالتدريس فالن انشغل

 فالن شغل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالتدريس، فالن انشغل يقال:
العرب. عن يسمع لم )انشغل( ألن بالتدريس؛

((١٥٣٣»

So هرًا شفوق رجل هذا

 شفيق رجل هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا شفوق، رجل هذا يقال:
شفو أو ومشفق

((١٥٣٤))

So لدًا حديثة المستشفى هذه

المستشفى هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،حديثة المستشفى هذه يقال:
مذكر. المستشفى ألن حديث

((١٥٣٥»

So لدًا شيرة مشاقًا تحملت

 مشاق تحملت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كثيرة مشاقا تحملت يقال:

الجموع(. منتهى )صيغة الصرف من ممنوع مشاق ألن كثير؛

((١٥٣٦»

so لدًا النسيج في اإلبرة الخياط شك

 شك يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النسيج، في اإلبرة الخياط شك يقال:

تشك. التي هي اإلبرة ألن باإلبرة؛ النسيج فالن

B



~/ل ت>بربوااايسفى> ; ji
((١٥٣٧))

G3 الصهاينة على خطرًا تشكل حماس ؟0

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،الصهاينة على خطرًا تشصل حماس يقال:

كون. يعني ال )فعل( شكل ألن ؛الصهاينة على خطر حماس

((١٥٣٨)

GS رئيسه إلى شكوى فالن قدم 80

 شكوى فالن قدم يقال: ان والصواب ،خطا وهذا رئيسه، إلى شكوى فالن قسم يقال:
الصرف من تمنع لذا المقصورة؛ التأنيث بالف صتهي شكوى كلمة ألن ،تنوين دون رئيسه إلى

((١٥٣٩»»

G5 المرض من يشكين النساء £0

 النساء يقال: أن والصواب خطا، وهذا المرض، من يشكين الفساء يقال:

المرض- من يشكون
,١٥٤٠١))

G3 شلته مع فالن جاء 80

 والثلة: ثلته مع فالن جاء يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا معشلته، فالن جاء يقال:

[.١٤-١٣]الوالعة: قالتعالى:فثلةقنآألرلينال(رقيلمناالخينه الناس، من الجماعة

(١٥٤١١))

G5 السيف فالن أشهر £0

 فالن شهر يقال: أن والصواب خطا، وهذا السيف، فالن أشهر يقال:
سله. أي: وشهره السيف

((١٥٤٢»

(8شارفالنعليبكذا23

 فالن أشار يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بكذا علي فالن شار يقال:
أخرى معان وله مفظره حسن فمعناه: شار اما بكذا على

i



يالشالعة والنغوية والصرفيه النحوية األخطام معجم
((١٥٤٣» 

باأليدي رمضان هالل تشاورنا هو

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا باأليدي، رمضان هالل تشاورنا يقال:
 شاور شاورنا: أما بابصارنا واشتهرناه إليه أشرنا أي: باأليدي رمضان هالل تشايرنا

اآلخر. احدنا
«١٥٤٤» 

شيق حديث هذا لغة

 شائق حديث هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا شيق، حديث هذا يقال:

المشتاق. الشيق: ألن

03 كبير شنب ذو الرجل هذا ۶)ةذ

 ذو يقال: أن والصواب ،خطًا وهذا كبير، ذوشنب الرجل هذا يقال:
 رفت الثغر: وشنب شنب ذا أو أشنب كان وشنبة: شنبًا شنب يقال: ،كبيرين شاربين

 قال ، شنباء وهي اشنب وهو وشانب شنب فمو برد اليوم: شنب وابيضت، اسفانه

 وصفاء الثغر جمال والشنب . وحسنها، واستوائها األسنان رقة »الشنب الثعالبي:

الرمة: األسنان،قالذو
شنب انيابها وفي اللثات وي

 شانبان وطرفاه الشعر، من العليا الشفة على ينبت ما فهو الشارب: اما

 إذا الشوارب: صخب وحمار بالحلقوم، محدقة عروق والشوارب: شوارب، والجمع

الفميق. شديد كان

08 شامي شامة: به الذي للرجل هو

أشيم يقال: أن والصواب خطا، وهذا شامي، شامة: يه الذي للرجل يقال:

،٧ ص الثعالبي، اللغة (هقه١)

٢٨٤



الشالعة واللغوية والصرهية النحوية األخطاء معجم  ا لةالحأصةؤاشؤيةوالصكرفيةواش٠عجماألخدا٠ طيجنح م: ٠■ =:==:

 مكنونة فيها داخلة ألنها اإلنسان خليقة والشيمة: قريته إذا السيض شمت يقال:
فيه. دخله إذا األمر: في إنشام ويقال: الشيء، في الدخول م: واالنشيا

 أي: البالد في شامًا صاروا يقال: شعر، حولها سوداء بثرة الخال، والشامة:

 وكذلك األرض، في السواد اثر والشامة: ،الجسد في كالشامات البالد في: تفرقوا

 والجمع شيماء ومرنثه شامة به الذي واألشيم: فيه، الذي الكلف وهي القمر، نكتة

الشام. الى فمنسوب شامي: أما وشوم، شيم

١٥٤٧,٠))

S0 جميال قصرا فالن أشاد G3

 شيدا شاد شيد يقال ان والصواب ،خطا وهذا جمياًل، قصرًا فالن أشاد يقال:
 جلده شاده بالشيد طاله الحائط: وشيد شيدًا شاد شاده، البناء: شيد رفعه، البناء:

 وقال {٤اللحج:ه ه هرقصرمثيي تعالى: قال هلك شيداي الرجل شاد دلصه، بالطيب:

[.٧٨:٠اللس،1ؤؤًا.تذكم'ًالتذشعذكإليىيعيخئ،ه3اضأ:>أتتا

 شهره وتقبيح: قبيحا عليه وأشاد عليه، بالشناء رفعه فيعني: بذكره أشاد أما
 صوته أشاد بالغناء، صوته رفع المغني: وأشاد ،مكروها عليه أفشى عليه: أشاد به،

 أهلكه اشاده: ،عرفها الضالة: أشاد التديد شبه وهو بالشيء رفعه وبصوته:
والتويه. الصوت رفع واإلشارة:

((١٥٤٨»»

(8المرور إشارة زنة

 أو العالمة أو األمارة يقال: أن والصواب خطا، وهذا المرور، إشارة يقال:

 هنا واإلشارة به فيهتدى ينصب ما وعالمات: عالم مفرد العالمة ،الشارة أو السمة

وسالبة: موجبة إشارتان

السالبة. األعداد على للداللة )-(و الموجبة األعداد على للداللة )+(
 الشور من كانه والجمال الحسن والشيار: والشوار والشوار والشورء الشارة

 أوما، إليه: المرةمنشارشور الشارة، الشورة: ويقال: وإظهاره، الشيء اي:عرض
عرفه. أشاربه: ،أوما بيده: إليه اشار

لج



ضيكتاكثتياتنفظياشظياكاسثةة
((١٥٤٩)

G8 شؤكني لتة

 الشوك شاكني ،شاكني يقال: أن والصواب خطا، وهذا شوكني، يعال:

 ثدي وشاك أنيابه، طالت البعير: لحيا وشاك بالشوك، آذيته إذا فالنًا واشكت

 اصابه شاكهبالشوكة: ،الشوكة:دخلتفيجسمه شاكته خروجه، بدا الجارية:

شوكًا. خرج أو شائكًا كان فالمعنى شوك: أما بها

(( ١٥٥٠»»

G8 شويا اللحم شويت ؟0

 شيًا اللحم شويت يقال، أن والصواب ،خطا وهذا شويًا، اللحم شويت يقال:

تليها. الياءالتي فى تدغم ياءثم هذاالمصدرتقلب الواوب ألن

(,١٥٥١))

G3 جميلة اشياء هذه زتة

 جميلة أشياء هذه يقال: أن والصواب خطا، وهذا جميلة، أشياء هذه يقال:

الصرف من ممنوع ألنه ينون ال جمع آشياء( ف

(,١٥٥٢))

GS المشائخ حضر زنة

 جمع المشايخ، والصوابأنيقال:حضر خطا، وهذا يقال:حضرالمشائخ،

 تعالى: ومشيخة.قال وأشياخي، شيوخ، وتجمعكلمةشيخعلى: الشيخ، من الجموع

ًا.٦٧يوكه]بر:٠ئئلمئئ,٠>ثمكشثكطغًادجثمر
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الشالعة واللغوية والصرفية التحوية األخطاء ممجما

*٠ الدأد ٠٠
((١٥٥٣»

03 الصبة العمال أنهى ؟0

 العمال أنهى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الصبة العمال انهى يقال:

قالب. في يصي ما كل على تطلق والصبيية: الصبيبة

GS مساء صباحا الله بيت المسلم يزور )،£

 يقال. أن والصواب ،خطا وهذا مساء، صباحًا الله بيت المسلم يزور يقال:

مساء صباح أو ومساء صباحًا أو مساء صباح الله بيت المسلم يزور

((٠١٥٥٥)

03 الصبوح الوجه رية 80

 الصبيح الوجه ربة يقال: أن والصواب خطا، وهذا الصبوح، الوجه ربة يقال:

 ما أو الصباح شراب فهو الصبوح: أما صبح الفعل من الجميل المشرق والصبيح:

بالعشي. يشرب ما العبوق: خالف الصباح فى يؤكل أو يشرب

((٠١٥٥٦)

03 الحزينة بالصبغة عالن انصبغ 80

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحزينة، انصبغفالنبالصبغة يقال:

 وال افتعل وزن على يأتي صبغ من المطاوع الفعل ألن ،الحزينة بالصبغة فالن اصطبغ

انفعل. باب من يأتي

((٠١٥٥٧)

SO 03 جيدًا القمح فالن صحن

 القمح سحن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا جيدًا، القمح فالن صحن يقال:

وكسره دقه أي:

EEJ -■ ■■ •• ■



((١٥٥٨))

so صدفة صديقي لقيت G3

 صديقي لقيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صدفة، صديقي لقيت يقال:

اسا*. فالمصادفة: مصادفة

((١٥٥٩)»

G3 الحكم الرئيس صادق وتة

 صدق يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحكم، الرئيس صادق يقال:

اوامضاء. اوأقره، الحكم على الرئيس

«١ه٦٠»

صيفًا الصندل لبست ۶وك

 الصندلة لبست يقال: أن والصواب خطا، وهذا صيفًا، الصندل لبست يقال:
الصندل بعضمم اجاز وقد المتين النعل ذو الخف :والصندلة ، صيفًا

((١٥٦١)

SO واقية صدرية الرئيس لبس GS

 أو صدرة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ٠ وافية صدرية الرئيس لبس يقال:
 ثم ورده كان إذا الماء: صدر اإلنسان صدر أو الورد خالف إما والصدر: صدار،
مقيل: ابن قال عنه. شخص
السدما تعرف حتى صدرالمطية موعدها الصبح قدجعلت وليلة

 قلمووًابغيظكمإنآللعليم تعالى: قال صدور فجمعه اإلنسان صدر أما

١١٩بذاتالشدورهالعران:

(,٠١٥٦٢)

SO *05 صاحية السما

 مصحية أو صحو السماء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ماحية السماء يقال:
يصحو. صحا يقال: السكر، خالف الصحو: ذلك من الشىه، انصشاف على يدل صحو:

Fl



ا/س -ق١اااجماألخطا«ادتحويةوالححرفلةواشويةاأ'ر

(,١٥٦٣)>
G5 صدام حادث في فالن قتل وهع

 فالن قتل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صدام، حادث فى فالن قتل يقال:

الدواب. رؤوس في داء الصدام: صدم. أو تصادم أو اصطدام حادث في

,,١٥٦٤)>

G5 بالحائط سيارته اصطدمت وهع

 صدمت يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالحائط، اصطدمتسيارته يقال:

 اصطدم تقول؟ فالزم، اصطدام الفعل أما صكته ضربته، دفعته، الحائط: سيارته

وتزاحمام اآلخربنضسه احدهما ضرب الفارسان:

((١٥٦٥ »

 G8 للصيرفة محل في أعمل وهع

 في أعمل أنيقال: والصواب وهذاخطا، للصيرفة، يقال:اعملفيمحل
اجنبية. بعملة وطنية عملة مبادلة الصراف: مهفة والصرافة: للصرافة محل

((١٥٦٦»»

GS صريف الرجل هذا ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الصرافة( يي )يعمل صيريف الرجل هذا يقال:

 الخليل: قال ، الشيء رجع على يدل وصرف: ،صيرفي أو صيرف أو صراف الرجل هذا

 عن صرف أنه عندنا الصرف ومعنى ،القيمة فى الدرهم على الدرهم فضل الصرف

 الخليل: قال بدله أخذت إذا ،إليها رجع اي: الدراهم إلى صرف الدينار كان الشيء،

 البياعات في الدراهم وتصريف قال: اآلخر، إلى أحدهما لتصريفه الصيريز؛ اشتق ومنه
 النقود يياع ،صيارفة والجمع والصيرفي. والصراف الصيرف نقول: <. إنفاقها) صلها:

 تعالى: قال تغييرها أي الرياح تصرف ومفه التغيير فهو لغة: الصرف اما ،وغيرها بنقود

[.١٦٤رع:٠]آلب 4 الذض١ألئكئقت أنتثرتن ائلت،ب تع١>تمف

٣٤٢ ص٣اللغةابنفارسج مقايس(١)
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الشالعة واللغوية والصئرقنة الشؤوية األحطاء معجم

«١ه٦٧»

G3 السارية أو الصارية على الراية فالن رفع £0

 أن والصواب ،خطا وهذا السارية، أو الصارية على الراية فالن رفع يقال:
 وقعت وقد ساري القول: جواز مع صوار والجمع: الصاري على الراية فالن رفع يقال؟

 بقيادة المسلمون فيها انتصر الصواري(، )ذات باسم عرفت شهيرة البحر فى معركة
هرقل بن قسطنطين بقيادة الروم على سرح أبي بن الله عبد

((١٥٦٨)

so قلب، ال صفًا صدرفالن فى G3

 صدر في يقال أن والصواب ،خطا وهذا قلب، ال صفًا فالن صدر فى يقال:

الملساء. الصخرة والصفاة: قلب ال صفاة فالن

((١٥٦٩»»

SO وجهه على ابنه فالن صفع GS

 فالن صك يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وجمه، على ابنه فالن صفع يقال:
 يضرب احدهما كأن حتى وشدة بقوة شيئين تالقي على يدل وصك ،وجهه على ابنه
 صكًا: وصصه؛ شديد مصك: ورجل وشدة، بعنف اغلقه الباب: وصك اآلخر، على

 4رقاكتجرزعقيم وجهها فصرةفصكت أمرأته. :قابلت تعالى ضريه،قال

 القفا وعلى صقع، الرأس مقدم على بالراحة •الضرب الثعالبي: قال .٢٢٩الذاريلت:
 لكم الكف وبقبض لطم، الكف ببسط الحد وعلى صك، الوجه وعلى صفع،

<. لدم«) كلتيهما وباليدين

„١ ٥٧ ٠»

so ص.٦ئحطاأح ،ذلك٦الم٠٩

 ذلك فعلت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لصالحك، ذلك فعلت يقال:
الفاسد. ضد النافع فالصالح: لمصلحتك

١٣١ الثعالبي،ص اللغة، (فقه١)

------------------------------- EJ



((١٥٧١»

03 الطالب إجابات المعلم صلح £6)

 صحح يقال: أن والصواب خطا، وهذا الطالب، إجابات المعلم صلح يقال:
 الالم، بفتح صالحًا الشيء صلح ،فسد ضد صلح: ،صوبها أو الطالب إجابات المعلم

 والفعل، القول في الصواب ذلك من ،واستقراره شيء نزول على فيدل صوب: أما

الخطا. ضد كانهامرنازلمستقرقاره،

 ذلك من ، االستواء وعلى والعيب المرض من البراءة على يدل اصل صح:

بمعنى والصحاح والصحيح عيب، كل من والبراءة السقم ذهاب الصحة:

((١٥٧٢»

G3 السيارة فالن صلح وتج

 فالن أصلح يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا السيارة، فالن صلح يقال:

 هو بما إلى أمره: أو عمله ف وأصلح الفساد، عنه زال وصلوحًا: صالحًا صلح السيارة.

 بينهما: ما او بينهما واصلحبينهماأوذات فساده، :أزال الشيء وأصلح صالحونافع،

 4 اللهوأصلحوأذاتيييكم فآتقوًا تعالى: قال وشقاق، عداوة من بينهما ما ازال

]األنفال:'[.

 كفر تعالى: قال إليه أحسن أي وماله وذريته زوجته في له الله أصلح يقال:

 لهووهبنالديحيع فاستجبنا تعالى: وقال [٢]محمد: 6عنهمميعاتهموأصلحبالمكم
[.٩ ٠ االنبياه: 4 وأضلحنالهزجدي

 يقال: صلح، الالزم الثالثي الفعل يوجد ولكن صلح، كلمة العريية ليسفي

 جتت تعالى: قال لك يصلح الشيم هذا يقال: مناسبًا أو نافعًا صان إذا الشيء صلح

[.٢٣]آلرءد: منءابيموآزهيجهموذرتتيم( عذزينلوهاومنصلح
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/حكثئتحتئثثرفثيتئشئي
((١٥٧٣»»

SO لطيبة وا الوداعة فالن اصطنع G3

 تصنع يقال: أن والصواب خطا، وهذا والطيبة، الوداعة فالن اصطنع يقال:

 اصطنع أماالفعل فيه، ليس اظهرعننفسهما ،تكلفهما أي: والطيبة الوداعة فالن

 أدبه واصطنعه: إليه، واصطنععندهصفيعة:أحسن له، فيعني:امرانيصنع

[•٤ ١ ]طه: >وسلذذتكلبىه نعالى: فأل وخرجه،

((١٥٧٤ »
SO اصطناعيًا قمرًا رأيت G3

 قمرًا رأيت يقال: والصوابأن وهذاخطا، اصطناعيًا، يقال:رأيتقمرًا

صناعي حرير أيضًا: ونقول طبيعيًا، ليس اي: صناعيا

((١٥٧٥)

SO أوصنعاوي صنعائي، رجل هذا G5

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صفعاوي، او صفعائي، رجل هذا يقال:

اليمن عاصمة صنعاء إلى نسبة صنعاني رجل

«١ه٧٦»

G3 التصنت أجهزة £0

 التصت أجهزة يقال: أن والصواب خطا، وهذا التصفت، أجهزة يقال:

القصت وتكلف تسمع شصت:

((١٥٧٧)

so نحوالرمية السهم الصياد صوب G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الرمية نحو السهم الصياد صوب يقال:

اصلح الفعل مع صوب معنى ورد وقد الرمية، نحو السهم الصياد صاب



الحجويةوالدئرقيةواشوية(لشالة٠اجماألخطا٠

«١٥٧٨»

محكمة مصاغة فالن خطبة كانت ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا محكمة، مصاغة فالن خطبة كانت يقال:
الفعل. من المفعول اسم السبك جيدة أي محكمة صياغة مصوغة فالن خطبة كانت

((١٥٧٩))
SO مصانا( أبيك مقام يبقى ان يجب( G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، )مصانا( اييك مقام يبقى أن يجب يقال:
حفظ صان: الثالثي الفعل من مفعول اسم )مصونا(: أبيك مقام يبقى أن يجب

((١٥٨٠»

So األذن أجزاء بعض الصيوان

 الصوان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األنن، اجزاء بعض الصيوان يقال:

 نصونما الذي الوعاء وصيانها: وصوانما الثياب وصوان ياء(. )بال األذن أجزاء بعض

فيه.
((١٥٨١))

So ٢8ماهر صيدلي فالن

 صيدالني فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ماهر، صيدلي فالن يقال:
معربة. فارسية كلمة وهي وصانعها األدوية بائع صيدناني: أو ماهر

((١٥٨٢ »

SO المصيف إلى ذهبنا G3

 المصيف إلى ذهبنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا المصيف، لى ذهبنا يقال:
 على ويجمع الصيغ عطلة فيه نقضي الذي المكان وهو المتصيف، أو المصطاف أو

ومصايق. مصائف

EJ



الشائعة واللغوية والصرفية النحوية ء األخصا معجم

٠٠ الناد ٠٠
(,١٥٨٣,)

G5 األمن قوى في ظابط فالن £0

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمن، قوى فى ظابط فالن يقال:

 ضباط والجمع القائد الحاكم الخدوم القوي والضابط: األمن قوى في ضابط

 الظاء، حرف إلى )ضادا( تحوي التي الكلمات في الضاد إحالة على اعتادوا والعامة

حضر(م ♦— )حظر بالضبط( ٠ )يالظبط ذلك ومن

((١٥٨٤>)

03 ضبع علي هجم £0

 هجمت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ضبع، علي هجم يقال:

 بن عباس قال ضبعان، والذكر مذكرة ال مونثة ضبع ألن ضبع علي

مرداس:

الضبع تاكلهم لم قومي فإن ذانفر اماانت اباخراشة

((١٥٨٥)

G8 العرب ضد عدائيًا موقفا األمريكان وقف £0

 أن والصواب ،خطا وهذا العرب، ضد عدائيًا موقف األمريكان وقف يقال:

 والنظيروالعدووالجمع المثل المخالف، فالضدتعني: موقفًامعاديًاللعرب؛ .... يقال:

 كالئ ه تعالى: قال ،العربية على الترجمة آثار من العرب« )ضد وقولنا ،أضداد

[•٨٢ ]ريم: <يائ٢زبؤللربءي تمم ساد بكعرون

«١ه٨٦»

03 فالن حجم تضخم £0

وضخم: ضخم، يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، حجم تضخم يقال:



 ا لشاسعموالنفويةا والصترهية ممجماألخطاءالنحدية تتك

 شيء األضخومة إن ويقال: وضخام، ضخم هذا يقال: الشيء، يدلعلىعظمفي

 ضخم فهو وغلظ عظم أي: وضخمًا، ضخامة يضخم يقال: ،عجيزتها المراة به تعظم

المجاز: ومن وضخم، وضخام وضخيم
O عظيم ضخم: سيد

O عظيم(. كبير ضخم: شأن له(

O ثقيل ضخم: ماء
 محمود ضخمًا كان إذا بادن »رجل الرجل(: )ضخم ترتيب في ( الثعالبي) قال

 مفرط كان إذا صنبج ثم مذمومة، زيادة ضخامته زادت إذا خدب ثم الضخم،

 •إذا المرأة: ضخم ترتيب في وقال الضخم« في نهاية كان إذا جلندح ثم ،الضخامة

 فهي يقبح ولم ضخمها زاد فإذا ،ربحلة فهي اعتدال على وهي نعمة في ضخمة كانت

 مع ضخمها أفرط فإذا وخيناك مفاخة فهي يكره ما حد في دخلت فإذا سجلة،

عفضاج«. فهي لحمها استرخاء

«١ه٨٧»

05 الطعام عن اضرب £0

 الطعام عن أضرب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الطعام، عن اضرب يقال:

 اوله قبل زيد الذي )الثالثي قطع همزة الرياعي فى الفعل وهمز: آضنرب الفعل من

(١٥٨٨))اضرب(. .)ضرب همزة
05 أضرحتهم او الشهداء أضرحة زرنا £0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا أضرحتهم، أو الشهداء اضرحة زرنا يقال:

القبر. وهو: مفردها والضريح ، الشهداء ضرائح زرنا

.٢٩ص الثعالبي، اللغة، (فقه١)

EJ



((٢١٥٨٩»

Oلالح مضطرد األمرفهو اضطرد ؟

 اطرد يقال: أن والصواب خطا، وهذا مضطرد، األمرخهو اضطرد يقال:
بعضًا بعضه تبع أي: مطرد فهو األمر

,١٥٩٠٠ »

G3 تؤلمني ضرسي زت؟

 ألن يؤلمني؛ ضرسي يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا تولمني، ضرسي يقال:
 لمن يضرب يخلق، لم الذي بالضرس ياكل المثل: وفي ،مونث ال مذكر الضرص

(. إحسان) غير من يحمد ان يحب

 من فالضرس يخالفه ما عنه يشذ وقد والخشونة، القوة على يدل والضرس:

 قاوله إذا يضرسه، ضرسه ويقال: األسنان، سائر على لقوته بذلك سمي األسنان

اآلكام. من خشن ما ،القليلة المطرة الضرس: معاني ومن بضرسه

وضروس. اضراس مفرد والضرس الضرس، في خور فهو الضرس: أما
 وأريعة رياعيات، وأريع ،شايا أربع »لألسنان (: األسنان) مرتبًا الثعالبي قال

 اقصاهاء. وهي وأريعنواجذ ست، وشتاعشرةفيكلشق ضواحك، وأربع أنياب،
الشاعر: قال

دما لوأرسلتهاقطرت الضرس لذي لجلجتهافرددتها وقافية

,١٥٩١٠»

S0 لالع درغام يدعى صديق لي

 يدعى . يقال: أن والصواب وهذاخطا، درغام، يقال:ليصديقيدعى
 مثل األعالم اسماء إلى االسم هذا دخل وقد القوي، الشجاع، األسد، أي: ضرغام

 ابنه يسمي من لدى والقوة بالشجاعة تفاوالً الحيوانات اسماء من ( ...ونمر، ،)فهد
التيمن باب من أيضًا التسميات وهذه ، األسماء بمذه

.٤٢٦ ص ١ج الميداني، األمنال، مجمع (١)

٠٧١ ص الثعالبي، اللقة، فقه (٢)

خحححححصم----------------------------------------د



ساتم^ لكويةالشائعة٩خطا>اشريةو|لحرقيةو٠م«جم|ال

((١٥٩٢»

SO الضغوطات من الكثير إلى فالن يتعرض GS

 أن والصواب ،خطا وهذا الضغوطات، من الكثير إلى فالن يتعرض يقال:

 تشدد أي: )ضغط( الفعل من )ضغط( كلمة جمع الضغوط من الكثير .... يقال:

قهروأكره. او وضيق.

«(١٥٩٣»)
so ا(8النهر ضفاف على السائحون وقف

 أن والصواب ،خطا وهذا النهر، ضفاف على السائحون وقف يقال:

 أو النهر أو البحر من وهي ضفة مثنى النهر: ضفتي على السائحون وقف يقال:
 ال ضفتان البحر أو وللنهر ،ضفة جمع وضفاف ،وساحله شطه ونحوه: الوادي

أكثر.

((١٥٩٤))

SO لن الجريمة في فالن ضلوع ثبت
 ثبت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الجريمة في فالن ضلوع ثبت يقال:

وعاون مال أي: ضلع الفعل: مصدر الجريمة في فالن ضلع أو ضنع

((١٥٩٥))

SO ضمانة علي فالن اخذ G5

 ضمانا، ... يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ضمانة علي فالن أخذ يقال:
العاهة. أو الحب فهي: الضمانة أما الكفالة هو والضمان

((١٥٩٦)

SO 8األمر هذا أضنكني)

 هذا أضناني يقال: أن والصواب خطا، وهذا األمر، هذا اضفكني يقال:

والشدة. الضيق فعو الضنك اما ونهكني، اضعفني أي األمر



الشالعة واللغوية والمئرفية األخطاءاشهية معجم7

«١ه٩٧»

لهح الضوضاء؟ هذا ما ؟0

 هذه ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الضوضاء؟، هذا ما يقال:

مذكر. ال مونث اسم الضوضاء ألن الضوضاء؟

((١٥٩٨»

G8 مضيافة امراة وهي مضياف، رجل هو ۶زى

 أن والصواب خطا، وهذا ةمضيافة،امرا وهي مضياف، يقال:هورجل
الضيوف. كثيرة أي مضياف فالمرأة الصفة هذه في يستويان واألنثى فالذكر يقال:

((١٥٩٩»

(8*تكثرالمضائقفيالعالم

 تكثر يقال: والصوابأن ،وهذاخطا العالم، المضائقفي يقال:تكثر

ارض. قطعتي بين ضيق مجرى وهو مضيق جمع :لم العا في المضايق



رالشائعة واللغوية لصرغيةلتحويةواا األخطاء معجم
٠٠ |كالع٠٠

(,١٦٠٠))

G8 ليسترضيه لطفل ا على فالن طبطب

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ليسترضيه الطفل على فالن طبطب يقال:

 صوت، السيل: او الماء وطبطب ،وجاد وحسن وحال لذ طاب: من خاطر طيب

الكرة. بها يلعب عريضة خشبة الطبطابة: ، بالماء سال الوادي: وطبطب

«١٦٠١»

G3 ليتطبب فالن سافر ؟0

 سافرفالن يقال: أن والصواب وهذاخطاه ليتطبب، سافرفالن يقال:

الطبيب. له سال له: وتطبب ،يتقفه ال وهو الطب تعاطى فالن: تطيب ليستطب،

,,١٦,٢)>

م8األول الطابق سكنفالنشقةفي2ا

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطًا األول، الطابق فى شقة فالن سكن يقال:

األولى. الطبقة في شقة فالن سكن

,,١٦٠٣>)

G3 )المطحتة( اشتريت )،£

 والطاحون المطحنة يقال: أن والصواب خطا، وهذا )المطحنة(، اشتريت يقال:

وغيره القمح تطح التي اآللة الرحى وهي والطحانة، والطاحونة

(,١٦٠٤>>

G3 طرشان )أطرش(: المفرد جمع ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا طرشان، )أطرش(: المفرد جمع يقال:
)طرش على يجمع )أطرش(

FI



«١٦, ))ه

03 التعليم طرق المعلمون يتقن ۶وى

 يتقن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التعليم، طرق المعلمون يتقن يقال:

 والخط الحالة والمذهب السيرة والطريقة: طريقة كلمة جمع التعليم طرائق المعلمون

والممرالواسع. السبيل طريق: لكلمة جمع الطرق أما الشيء فى

((١٦٠٦))

03 أصابعه فالن طرقع وتة

 فالن فرقع يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،أصابعه فالن طرقع يقال:

صوت ال سمع حتى عليها ضغط أي: أصابعه

((١٦٠٧))

(8*أطرقفالنرأسه

فالن. أطرق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رأسه، فالن اطرق يقال:

 المتن في وجاء األرض، إلى بيصره رمى الرجل: اطرق الساس: في جاء

 الصحاح: في وجاء يتكلم، فلم وسكت صدره، إلى رأسه أما أطرق: والوسيط:

 القول: أجازت القاموس ومن والتاج اللسان وفي األرض، إلى ينظر عينيه أرى اطرق:
واسكنه. أماله رأسه: اطرق

 الشماخ أخو ضرار بن مزرد قال العين، المسترخي المطرق: فارس: ابن قال

الخطاب: بن عمر يرثي
مطرق العين أزرق سبتني بكفي وفاته تكون أن اخشى وماكنت

((١٦٠٨))
So 03 صباحا الضيف طرقن

 صبحنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا صباحًا، الضيف طرقنا يقال:

الزائر.

-------------------------ن



4 لشاسعم والنفوية والسترهية األخطاءالنحفية ممجم ٣^^

(١٦٠٩»

اعهؤالء)الطغمة(عم

 أو الطغام هؤالء يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا )الطغمة(، هوالء يقال:

الفاسدون. األشرار اي: الطغامة؛

,«١٦١>،

G5 المصباح فالن طفا لتج

 فالن اطفأ يقال: أن والصواب خطا، وهذا المصباح، فالن طفا يقال:

بالمزة. يتعدى الزم فعل طفا ألن المصباح؛

((١٦١))

Q3 المدينة هذه في يقمن وامرأة طفل )عج

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،المدينة هذه في يقمن وامراة طفل <: يقال)

 على يتغلب العربية اللغة في الذكر ألن المدينة؛ هذه في يقيمون امرأة ومليون طفل
قواعديًا. اإلناث ماليين

«(١٦١٢»

G5 طالبي تجمع هذا )تج

 طالبي؛ تجمع هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا طالبي، تجمع هذا يقال:

 االفيحاالتقليلةمثل: المفرد، إلى فالنسبة الطالب الطالب نسيةالىمفرد

الخ. األنصاري...

(١٦١٣٠،،

G3 األطعمة طلبية وصلت )عج

 طلبة وصلت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األطعمة، طلبية وصلت يقال:

األطعمة

٢٣٦ ص حراء غار دار الشاهين. شامل د. والصواب، الخطا من المنتقى معجم (١)



"—مي—

<(١٦١٤»
G8 إطالقًا اخال تفارق ال £0

 أخاك تفارق ال يقال: ان والصواب ،خطا وهذا إطالقًا، اخاك تفارق ال يقال:

 ظرف وأبدًا اآلبدين، أبد ذلك أفعل ويقال:ال وأبود، آباد يجمععلى الدهر :واألبد أبدا،

٠ه[٧:٠]اسا < يآأه >حببلة تعالى: قال لالستمرار، يستعمل زمانللمسقبل

مثل: أطلق الفعل بمصدر اإلطالق أما

C والماء الكأل طلمب في ونحوها إيلهم طلقت القوم: أطلق
O وحله. حرره الشيء: أطلق

O بشرط. يقيده لم الكالم: أطلق

(,١٦١٥>)

(K طلي فالن حديث G3

 طالوة حديثه في يقال: أن والصواب ،خطا وهذا طلي، فالن حديث يقال:

الغنم. أوالد الصغيرمن فمو: الطلي أما وطالوة، وطالوة

ا(8اباه االبن طمن2ا

طمأن أو طأمن يقال: أن والصواب خطا، وهدا أباه، االبن طمن يقال:

((١٦١٧))

الحلقعا( )طنطلة( 2ا

 أي: الحلق طالطلة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحلق، )طنطلة( يقال:

للحلق. الخلفي األعلى القسم من المتدلية اللحمة

((١٦١٨))

G8 الطهي لفنون الملكية األكاديمية انشئت زتة

 أن والصواب خطا، وهذا الطهي، لفنون الملكية األصاديمية أنشئت يقال:
واو. األلف فاصل يطمو، ومضارعه طها الفعل من الطهو، لفنون ... يقال:

□



ا لشانعة وانفويةا والترفية النحوية األخطاه معجم

((١٦١٩>)

٢ةه بالمطوى الجزارالخروف ذبح زتة

 الجزار ذبح يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا بالمطوى، الخروف الجزار ذبح يقال:

 قال بعض فوق بعضه لف أو بعض على بعضه ضم طيا: الشيء طوى ؛لمطواة با الخروف

 تمال:يزمنلوىآلسآةكليآيتجليلكثئكمابدأنآأرلخلقينييدهه

 أو األمعاء تطاوي واحد المطوى: ونحوه، الغزل عليه يلف فشيء المطوى: أما [١ ٠ ٤ ]األنبياء:

النصاب. في تطوى نصال أو نصل ذو صغير سكين لمطوا: وا الثشوب أو الحية

,,٠١٦٢٠>

(R الخير يفعل المسلم )طواعية( G5

 المسلم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخير)طواعية(، يفعل المسلم يقال:

 آسلم7ول تعالى: قال الطاعة فهي الطواعية أما الكره ضد :الخير)طوعا( يفعل

 قل > تعالى: وقال ، ٨٣عران: ]ال ه لؤعاوكره واألرض منفالسموت

ه[.٣]التؤبة: 4 لنينقبلمنكم طوعاأؤكرها آنققوًا

«١٦٢١،>

G3 بالطاسة الماء فالن شرب £0

 فالن شرب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بالطاسة الماء فالن شرب يقال:

الماء. به صغيرمقعريشرب إناء والطاس: ،بالطاس الماء

((١٦٢٢)>

03 الماء سطح فوق الخشب يطوف ؟0

 يطفو يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الماء، سطح فوق الخشب يطوف يقال:

 وهو طاف الماضي الفعل من ماخوذ يطوف والفعل يعلوه، أي: الماء سطح فوق الخشب

عامي استعمال ذو



الشائعة واللغوية لصرفيةلثحويةواا األخطاء معجم

(<١٦٢٣»

،(S فالن شفاء يرجى ال )٢ةث الدواء شرب عن امتنع )طالما

 ،خطا وهذا ، الدواء شرب عن امسع )طالما( فالن شفاء يرجى ال يقال:
 طالما فكلمة الدواء؛ شرب عن ممتنعًا دام ما شفاؤه يرجى ال يقال: أن والصواب
ما. صثيرًا وتعني: الكافة و)ما( الفاعل طلب عن المكفوف )طال« الفعل من مركبة

((١٦٢٤>) 

G3 التعليم في عمره )طيلة( فالن قضى وتة

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، التعليم، )طيلة(عمرهفي يقال:قضىفالن

 معنىطيلة: ألن التعليم؛ في طيلة فالن قضى أو التعليم في عمره طول فالن قضى

العمر.

((١٦٢٥)) 

G3 الثياب طوي من األم انتهت وكع

انتهت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الثياب، طوي من األم انتهت يقال:

 مثلين إدغام ثم بالقلب إعالل فيه الطي ومصدره طوى الفعل ألن الثياب؛ طي من األم

الثانية. الياء مثيلتها في وأدغمت ياء الواو قلبت حيث

((١٦٢٦»
G3 واحدًا طيرا اشتريت وتة

 طائرا اشتريت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،واحدا طيرا اشتريت يقال:

 غيره ثميستعارذلكفي لهواء، الشيءفي طير:يدلعلىخفة وأنثاهطائرة، واحدا
 طار يقال: ، سابقًا اوردنا لما بذلك سمى طائر، جمع الطير: ذلك من سرعة كل وي:

( عمله) اإلنسان: طائر يقال: طار، قد حفم من لكل يقال ثم ، طيرانًا

تعالى: وقال .٢١٣ء: ]االسرا وكإلنيآلزمتهكب»فعثقو.ء ه تعالى: قال

.١٣ ص العربي الشعر في واألمثال الحكم مجمع (١)



 2 والنففيةالشالعم النحويةوالضرفية ا"أخطاء معجم

 !.وقالتعالى:٢٨االنعام:]4ومايندآبةفيآألرضوالكيريطيمجناحيدإآلأممآتثالكم
 < وتتيكه. رألرضوالطيرصتفتكلقتعلمصالئه ف[تمرت لهمن ألرترأناللهيسيع >

: ( المتبي" قال وأطيار طيروطيور والجمع: طائر :المفرد إنن ٠[٤ ١ النور:

تقغ أحيائهم على تكاد حتى اكلهم طول الطيرفيهم يطمع
(: تمام أبو وقال

غيرجثوم طيرالعقل فتركن أوكارها في طيورالموت جثمت

 »لوأنكم يقول: ٠ الله رسول سمعت قال: ه الخطاب عمربن وعن

 وتروح خماصًا تغدو الطير، يرزق كما لرزقكم توكله حق الله على توكلون

بطانًا،.

((١٦٢٧))

(8اشتهرفالنبالطياشة2

 فالن اشتهر يقال: والصوابأن ،وهذاخطا بالطياشة، اشتهرفالن يقال:

 الصواب: ضل لمن ويقال وانحرف وطار وخف نزق يطيش: طاش الفعل من بالطيش

 عن رجله طاشت ،أخطا طاش: ذهبعقله، المعاني:طاشفالن: ومن سهمه، طاش

(. زاعت األمر:

٠٤٣٦ ص ٣ ج ،فارس بن ا :للغة ا مقابيس (١)

.١٤٢ ص ٢ج العسكري، ديوانالمعاني:(٢)

.٢١٧ ص اآلمدي ،وخصومه المعبي بين الموازنة (٣)

.٤٨ ص الصالحين رياص (٤)

□



الشادعة واسغوية لصرقية وا التحوية األخطاء معجم

٠٠ الخال٠٠

((١٦٢٨»
so اظافرقالع الظفر: جمع في

 ،أظفار يقال، أن والصواب ، خطًا وهذا أظافر، الظفر: جمع في يقال:

األصابع أطراف تبتفي قرنية مادة والظفر:

(,١٦٢٩))
so شرهن األظفار: لطويل

 يقال أظفر، يقال: أن والصواب خطا، وهذا ظفر، األظفار: لطويل يقال:

الذلي: ذويب أبو قال ،ظفرة فيه جعل إذا :الشيء ظفرفي

 التنفع تميمة كل الفيت أظضارها أنشبت وإذاالمنية

 اظفره الشعرويقال: طويل أشعر: يقال: كما األظفار طويل اظفر: ورجل

 عنكم أيذيهم »رهرآلذىكن تعالى: قال ( عليه وغلبه نمه مكنه وعليه: بعدوه الله
 لظفر، والمهينهوصليل .1٢٤ الفتح: بعدآنأظفركمعتهز، كللنىكتيذ٢يبيمءذم١و

قالطرفة:
الظفر كل وال الليل أرهب هرم من دالف كليل ال

((١٦٣٠)
SO ليال األمر هذا يفعل فالن ظل G3

 ظل يقال أن والصواب ،خط وهذا ،ليال األمر هذا يفعل فالن ظل يقال:
 الظل، يسمى وهوالذي سترشيءلشيء، على يدل ظل: ،األمرنهارًا هذا يفعل فالن

 ذلك ألن الباب هذا من إنه :قلنا وإنما ، نمارًا فعله إذا وذلك ،كذا يفعل ظل وتقول:
 هذا يفعل طفل يقال: وال ، نهارًا ظل له يكون الشيء أن وذلك النهار، به يخص شيء
(.٢ألنالليلنفسهظل) ليال، األمر

.٤٦٦ ،٤٦٥ ص٣ج (مقاييساللغة:ابنفارس،١)
٢٤٠ ص الثعالبي التمثيلوالمحاضرة: (٢)

------------------------------ EJ



رت±±؛±ث/ —
<: قالبشاربنبرد)

برقًاوأبطارشاشتها لن اضاءت يومًاسحابة علينامنك أظلت

٠١٦٣١,٠>

G5 الظما بفالن اشتد £0

 الظمأ بفالن اشتد يقال: أن والصواب ه خطا وهذا ،الظما بغالن اشتد يقال:
 غير ،الظما ذلك ومن ، الماء وقلة الذبول على يدل أصل :ظما ،بالتخفيف ال )بالمزة(
 عليه يحمل ثم الجفن، وعين اللثات، ظمياء امرأة يقال: اللثات، دم قلة مهموز،
ظمي. والجمع ظمياء فهي اللحم، قليلة ظمياء: ساق فيقال:

 الشريتين بين ما فهو الظمء أما ،ظما أظما تقول: العطش، فهو الظما أما

الشاعر: (قال مائه) لذهاب صاركذلك وإنما أسمررقيق، رمحأظمى: ويقولون:
مناهل وانتم ظمابرح بن اصابرناعطفًاعلينافإننا

,(١٦٣٢))

الظن سيئ أي ظنين فالن £0

 أو ظنون فالن يقال: ان والصواب ، خطًا وهذا الظن، سيئ أي ظنين فالن يقال:
 أي: ،ظنا ظننت حول: والشك اليقين هما نقيضين على يدل فعل ظن: ظنن، او ظنان

٠[٤٦]البغر*: 4 إيذرجهون ملقوأرتيموأنهم أ*م يطنون ألذين تعالى: قال ايقنت

الصمة: بن دريد قال
المسدد لفارسي I في سراتهم مدمح بالفي ظنو فقلت

المتهم، والظنين: التهمة، :الظنة ومنذلك ،لمتتقنه إذا الشي: :ظننت يقال
الشاعر: قال فالن، أظنني يقال:

 اقول علي مايروى والكل انامعتب يظنني من والكل

التظنن التظني واصل الظن، إعمال والتظني: الظن، السيء والظنون:

.٤٧٠ص ٣ج فارس ابن اللغة مقابيس (١)

٢٥٨ السايقص لمرجع (ا ٢)

EJ



 ه إثر الظن إكبعض تعالى: قال الظن، به واسات ظنًا به سرت ويقال:

٢١٢ ]الحجرات:

األعشى: قال ،ال أو ماء أبها يدري ال التي البئر والطنون:
( الماطر) اللجب صوب جئب الذي الجدالظنون جعل م

<(١٦٣٣>،

(8ا*ظهرالجبألوالتل

 أو الجبل ضهر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التل، أو الجبل ظهر يقال:

 يخارق صخر من الجبل خلقة الضهر: إن فيقولون: الظمر: سلكنا يقولون: ،التل
جبلته

 يكتب شيء وظهركل التل، ضهر الشوير، ضهور البيدر، يقال:ضهر
بالضاد. يكتب فإنه التل او الجبل يخص ما إال بالظاء

برد بن بشار قال
 يلبد للوفب الليث كذك عماس رهنًابوثبة كان سكونًا سكنت

الظهراسمروأجرد فتاة مكان برأسه استقل حتى فمارمته

»١٦٣٣)>

G5 المدينة انحاء المظاهرة عمت ؟0

 عمت يقال: أن والصواب خطا، وهذا المدينة، انحاء المظاهرة عمت يقال:
 لبس طابقبينمما وظمارًا: مظاهرة الثوبين يقال:ظاهربين لمدينة، أنحاء التظاهرة
 علي انت المرأته: الرجل قول والظهار: عاونه فالنا: ومظاهر اآلخر، على أحدهما
 عنه فنمى الجاهلية، وكانهذاطالقًافي حرام، تدلعلى أي أمي: كظهر

 رضاهمأوسخطممعن ليعلنوا تجمعوا :وتظاهروا ،تعاونوا :يقال:تظاهروا اإلسالم،

ه]التحريم:؛[- مزلهويخبؤ ظنًاسهو ععه >ئندظثهرإ قالتعالى: أمرمهم،

،٤٨٢ ص ٤ج كثير، ابن تفسير(١)

.٥٦ ص ، ٢ج المعاني، ديوان (٢)

.٤٧٣ ،٤٧٢ص ،٣ج ابنفارس، مقاييساللغة،(٣)

C3



2 ة٠الشال لتغوية1و ,شويةوالهذرفية خطا,٠اال سجم ا ' ---------

٠٠ ****العين
((١٦٣٤»

 G5 الداري أو الداري عبد الدار: عبد إلى النسبة في ثهآل

 خطأ، وهذا الداري، او الداري عبد الدار: عبد إلى النسبة يقال:في

مشددة. باء إضافة ثم بالنحت االسم بنسب حيث عبدري؛ يقال: أن والصواب

((١٦٣٥»

so شمس( )عبد إلى النسبة في يقال G3

 وهذا عبدي، أو شمسي او شمسي عبد شمس(: )عبد إلى النسبة في يقال يقال:

مشددة. ياء إضافة ثم وشمس عبد من يالنحت عبشمي يقال: أن والصواب ،خطا

((١٦٣٦»

So العبيق الطيب: معنى في GS

 يأتي عبق؛ يقال: أن والصواب خطا، وهذا العبيق، الطيب: يقال:فيمعنى
فعل وزن على مشبمة صفة

((١٦٣٧»

SO لصوف ا لعت ا أو لعتة ا أكلت G8

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الصوف، العت أو العتة أكلت يقال:

 والفراء الجلود يتلمس الحشرات من ضرب والعثة: الصوف العتة أكلت

فتفسده. والصوف

«١٦٣٨رر

SO فهومعتوق ه عبد السيد عتق G3

 أعتق يقال: أن والصواب ‘ خطا وهذا معتوق، فهو عبده السيد عتق يقال:

بالمزة. ويتعدى ،متعد ال الزم عتق فالفعل معتق؛ فهو عبده السيد

El----------



(< ٠١٦٣٩>

G3 كذا هذا من واألعجب وتع

 أن األعجب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا هذا من واألعجب يقال:

 أفعل مع يجتمعان ال و)من( 0)ال ألن األمركذا؛ أن ذلك من واعجب ،كذا األمر

احدهما. حذف والصواب التفضيل

«١٦٤٠ا)
G3 عدا الفا اريعين يبلغ الجيش اد وكع

 يقال أن والصواب ، خطًا وهذا ، عدًا الفا أريعين ييلغ الجيش كاد يقال:
 التامة الدقة تعني )عدا( وإضافة المقارية تفيد كاد ألن ألفا؛ أربعين يبلغ لجيش ا كاد

يصح. ال وهذا

((٢١٦٤١»

G5 بنفسه )معتد( فالن زرة

 )معتز( فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا بنفسه، )معتد( فالن يقال:
عليها. معتمد أو بنفسه

 مندوباس واتخذوأ تعالى: قال عزيزًا نفسه وعد تشرف اعتز: يقال:

[.٨١ ]ريم: يح يرا درلههلهؤزأحم

فمعناه: اعتد أما

O وظنه. األمرتجارة:حسبه اعتد

O احضره الشيء: اعتد

O له. تهيا الشيء: اعتد

O به. يهتم ال به: يعتد ال الشيء هذا

 واتتكلوحدوتتهنيكناه سئ لمن تيعتبتكيهنازسلتإلنرنوأغتدت تغ٠> تعالى: قال
[.١١]سرس٠غيذأخئذالضهقئبًاتةؤتعةل 1لةئأ؛لئ٠٢لس:>1.وق٢١]اعض':

EJ



مر ضالعم ,شوبن و| ذو|لححرقيةأ|رود| ٠ئأخ|أل مببم

((١٦٤٢»

G5 الفائدة انعدمت £0

 ألن الفائدة عرمت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفائدة، انعدمت يقال:

له. مطاوع ال )عيم( الفعل

((١٦٤٣)

Q5 الذوق عديم فالن £0

 الذوق عادم فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الذوق، عديم فالن يقال:
 أن يصح األولى الجملة معنى إن القول: يمكن لذا الفقير، هو والعديم فاقده، أي:

مجازًا. يكون

«١٦٤٤»

نالح بالزكام اخاه الطفل عدا £0

 أعدى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالزكام، اخاه الطفل عدا يقال:

 خلق أو علة من الرجل )أعدى( الفعل من به ما مثل أكسبه أي: بالزكام أخاه الطفل

الخلق. أو العلة من به ما مثل أكسبه أي:

«١٦٤٥»

03 يستعديه الناس جعل فالن £0

 فالن حمل يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا يستعديه، الناس جعل فالن يقال:
 ب استعاب فيعني: استعدى أما عدوًا واتخاذه خصومته، أي: معاداته على الناس

واسهصر.

((١٦٤٦»

الحضور اعتذرالمحاضرعن £0

 اعتذر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحضور، عن المحاضر اعتذر يقال:

 عدم عن يكون االعتذار ألن التخلف؛ عن اعتذر أو الحضور عدم عن المحاضر
نضسه. الحضور عن ال الحضور

EJ



((١٦٤٧)

G3 خط تحته ما )اعرب(

 ما )أعرب( يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا خط، تحته ما )اعربت« يقال:
وصل ال قطع همزة الفعل األمرفي همزة ألن خط؛ تحته

,(٠١٦٤٨>

G8 العريان هم هؤالء لتة

 األعراب هم هؤالء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العربان، هم هوالء يقال:
أعرابي. جمع العريان، أو األعاريب أو

((٠١٦٤٩)

G3 عريس فالن حكج

 عروس، و عروس فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عريس، فالن يقال:

عرائس. وهن عرس والجمع عروسان والمثنى

((٠١٦٥٠،

G5 كذا كالمه قالفالنفي)عزض(2ا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا كالمه )عرض( فى فالن قال يقال:
أثنائه. فى أي: كذا عراضة أو كالمه )عرض( في فالن قال

((١٦٥١)»

GS الشرف حرس الملك استعرض لبة

 عرض يقال: أن والصواب خطا، وهذا الشرف، حرس الملك استعرض يقال:
اعترضهم أو الشرف حرس الملك

 الجند: غرض ذلك ومن عزضه، اراه قد كانه عرضًا، المتاع عرض يقال:

 الفرسي: وعرض حالم، من العارض إلى نظرت كانك وذلك عليك: تمرهم أن
وبة: الناظرعرضه:قال كانهيري عرضًا، عدوه

الخيشوما ينصب حتى يعرض

الطرماح: قال وادبر، اقبل من اعطي واعترضت

ن



 ك لشانعةوالنضفيةا والصترفية االخطاءالئحوية معجم

واعتراض اخاعنجهية كنت وقد رشدي المليك وأراني

((١٦٥٢،،

G5 القوانين مع يتعارض العمل هذا لكة

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القوانين، مع يتعارض العمل هذا يقال:
 فالزم، )تعارض( الفعل أما وينافيما ويقاومما يناقضها أي: القوانين مع يعارض العمل

الرجالن. تعارض نقول: )مع( ب يتبع وال
((١٦٥٣،)

G3 المملكة في النقل خطوط )تعرفة( الدولة حددت لتة

 خطا، وهذا المملكة، النقلي خطوط )تعرفة( الدولة حددت يقال:
 قائمة والتعريفة: المملكة في النقل خطوط )تعريفة( الدولة حددت يقال: أن والصواب

النقل. رسوم او العمل، واجور السلع اثمان تحدد
((١٦٥٤،،

G5 الزواج على العزوبية يفضل الناس بعض لتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الزواج، على العزوبية يفضل الناس بعض يقال:

 أي: عزب للغعل مصدران وهما العزبة او الزواج على العزوبة يفضل الناس بعض يقال:

يتزوج. لم
<،١٦)>هه

G3 العرم السيل جرفهم ؟0

 سيل جرفهم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العرم، السيل جرفمم يقال:
عارم. وهو عرامة يعرم اإلنسان معرم يقال: ،والحدة الشدة على يدل عرم: ،العرم

الشاعر: قال
عارم ولسان كف بسطة محارمي عن امرؤيذب إني

الشاعر: قال وكثرته، وحدته شرته الجيش: وعرام
مالبس عرام ذي وجمع هديت وفتية قدسريت هول وليلة



الشادعة واللغوية والعئرفبة الئحوية األخطاء معجم

له كان سكر إذا الماء ألن عرم؛ وجمعها السكر، والعرمة: العرم وسيل

 العرم: معاني ومن (١كثرته) من عرام
 واد اسم الذحرعلى الجد ن

O الشديد المطر

[ل١٦ه]سا: د،٢تل١ي ؤئأذتتى قالتعالى:

((١٦٥٦))

G3 )ايسر( أعسر فالن ؟0

 أعسر فالن والصوابأنيقال: ،وهذاخطا )أيسر(، أعسر يقال:فالن
ضبطاء. أو يسرة عسراء واألنثى: ويمناه بيسراه يعمل الذي أي: اضبط؛ او يسر،

((١٦٥٧»

المعشر( حسن فالن ؟0

 حسن فالن يقال: أن والصواب ، خطا وهذا المعشر، حسن فالن يقال:

 والمخالطة المداخلة على يدل والتعاشر االعتشار، أو التعاشر أو المعاشرة أو العشرة

سلمى: أبي زهيربن وقال ٠[١ ٣]الحج: <وللمتىآلتشبر >لدتتعًالتوك تعالى: قال

 التقالي المعاشرة طول وفي مغيرات والخطوب مرك لع
 معشر واإلنس المسلمين، معشر نحو: واحد أمرهم جماعة كل والمعشر:

 راإلنىألف يمعشرآلي تعالى: قال معاشر، معشرعلى ويجمع معشر، والجن

[.١٣٠األم:٠ئئل;٠؟ك

(:٢العدواني) اإلصبع ذو وقال

فكيدوني طر امرصم فاجمعو مئة على زيد معشر واتتم

 ،٢٩٤ ،٢٩٣ص٤ابنفارس،ج (مقاييساللغة١)

.٤٧٣ ص قتيبة ابن والشعراء، الشعر (٢)



 ~/ز ت|٠.1غوحق|>ش٦|!ئلوشةو|دال*رزآلو|أ .1غط٠||جم|ال

وقااللمتقبي)ا(:

آدم البرية أبا يكون أنى

(:٢وقال)
وهبوا إذا معشر من إنك

محم انت لثقالن وا وابوك

نجلوا فقد أعمارهم دون ما

«١٦ه٨»

G5 عينيه على العصبة فالن وضع £50

 وضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عينيه، على العصنبة فالن وضع يقال:

 معاني ومن خزقة أو منديل من به يشد ما العصبان: أو عينيه على العصابة فالن
والعمامة. الناس من الطيروالجماعة أو الخيل أيضًا: العصابة

«١٦ه٩»

٢يت مدمرة إعصار هبت ؟0

 إعصار هب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مدمرة، إعصار هبت يقال:

مرنثًا. وليس اإلعصارمذكر ألن مدمر؛

(,١٦٦٠>)

يع الخميس )عصارى( فالن زارني £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخميس، )عصارى( فالن زارني يقال:

عامية. عصارى ألن الخميس؛ )عصر( فالن زارني

«١٦٦١>ا

( عصاتك هذه ؟0
 سميت عصاك. هذه يقال: أن والصواب خطا، وهذا عصاتك، هذه يقال:

عصًا للجماعة فقيل ذلك قيس ثم ،عليها ممسكها يد الشتمال االسم بهذا العصا

.٩الجرجانيص. الوساطة، (١)

،١٢٩ ص نفسه السابق المرجع (٢)

Er



 5صمجمخئكيككثيوانيقكاحقة

 ذلك فعل وإذا اإلسالم عصا شق فقد خالفمم فمن اإلسالم، جماعة العصا يقال:

 والمشفى ،عصا هذه ويقولون: فيه، قود وال غفل وال ،العصا قتيل هو له: قيل فقتل

أعص ثالث :وبالعدد وعصى عصيي عدد غير من والجمع عصوان،

((١٦٦٢»

03 عطاءاته على المحسن شكرنا حية

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا المحسنعلىعطاءاته، شكرنا يقال:

 وعطايا اعطيات الجمع وجمع يعطى ما أي عطاء جمع أعطيته: على المحسن شكرنا

عطية. جمع

((١٦٦٣»

GS اللحم عصن زتج

تعفن أو عفن يقال. أن والصواب خطا، وهذا اللحم، عفن يقال:
 عفنًا يعفن الشيء عفن ندى من الشيء فساد على يدل فعل عضن:

 وجدته اللحم: واعفنت فاسدًا، صيرته عفنه:1 اللحم عفنت يقال: وعضونة

فاسدا.

((١٦٦٤»»
G3 الضريبة دفع من فالنًا الجمارك موظف عفا لكة

 والصواب ،خطا وهذا ،الضريبة دفع من فالنًا الجمارك موظف عفا يقال:

 أما الضريبة عنه أسقط أي: الضريبة دفع من فالنا الجمارك موظف اعفى يقال: أن

الجملة. من المراد المعنى يالئم وال الزم فعل فهو عفا الفعل

((١٦٦٥))

05 الزمن األولى العالمية الحرب عفاعلى2د

 وهذا الزمن، عليها عفى أو الزمن األولى العالمية الحرب على عفا يقال:

محاها أي: عفها أو الزمن عفاها يقال: أن والصواب ،خطا

————C3
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(<١٦٦٦»

so التجنيد من معفي فالن G3

 معفى فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،التجنيد من مغغي فالن يقال:
 ال أي: معفى، فهو يعفى أغزي الغعل من مشق مفعول اسم ومعفى التجنيد من

التجنيد. من تمفعه اصابته عاهة أو ضعغه مثل جسمه في لسبب بالتجنيد يكلف

((١٦٦٧»

SO لالع فريسته على العقاب انقض

 انقضت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فريسته، على العقاب انقض يقال:

مرنث. اسم العقاب ألن ؛فريستها على العقاب

((١٦٦٨»
So لالع فالن كسرعقب

 عقب كسيرت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، عقب كسر يقال:

اكبرعظامها. القدم، مؤخرة عظم وهي مونثة العقب ألن فالن؛

ا(١٦٦٩)>

so كآلع معقورة فرس هذه

 او يقال:هذهفرسعقير والصوابان ،وهذاخطأ معقورة، فرس هذه يقال:

واألنثى. للذكر يقال وهذا معقور

 عقر وهن عقر عاقروهم وهو عاقر فمي تلد لم وعقرًا: الرجل و المراة عقرت

وعواقر.
 تعالى: قال ذبحه، من ليتمكن ليسقط قوائمه إحدى قطع البعير: وعقر

 وقال ٠[٤ ٠ عران: ]أل عاقر« وآمرآق الحبر بلغف وقت غكم لى يكون أف ري قال %

٠[٧٧]األهراف: 6وعتوًاعنآترريهت فعقرراًالتاقة تعالى:

i



قاللبيدبنرييعة:
 األعزل ىالعقير العوادم رفع النسورتطايرت لب راى لم

امروالقيس)'(. وقال

فانزل القيس امرا يا بعيري عقرت معًا بنا الغبيط مال وقد تقول

» ١٦٧٠ »

Q3 صالته على فالن انعكف وتة

 يقال:عكف والصوابأن وهذاخطا، انعكففالنعلىصالته، يقال:
عنها. ينصرف ولم لزمها والمعنى: صالته على فالن

<,١٦٧١»

G3 الدولتين... حل بقضية يتعلق فيما أما زتة

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الدولتين...، حل بقضية يتعلق فيما أما يقال:

إليه. حشوالحاجة ب( دامافيمايتعلق فعبارة الدولتين... حل أماقضية

(,١٦٧٢)>
لآل( الكتاب هذا في مهم موضع على علمت

 أن والصواب خطا، وهذا الكتاب، هذا مهمي: موضع يقال:علمتعلى

 يطابق فال علم أما عالمة وضعت أي: الكتاب هذا في مهم موضع على أعلمت يقال:

يعرفها. أمارة له جعل عالمة: له علم نقول: الجملة من المراد المعنى

((١٦٧٣)

G5 والذكاء الفطنة )عالئم( الطفل هذا في ظهرت وتة

 ،عالمة جمع بقصد والذكاء؛ الفطنة )عالئم( الطفل هذا في ظهرت يقال:
 او والفطنة الذكاء )عالم( الطفل هذا في ظهرت يقال: أن والصواب خطا، وهذا

والسمة. األعلومة للعالمة: جمعان وعالمات وعالم )عالمات(

.٩١ ٠٩٠ ص٤ج فارس ابن اللغة، (معجممقاييس١ )



از لضالمم سرهيةوالنغويةاوا الشحمية االحطام ممجم

((١٦٧٤»

GS مكان كل في تنتشر الكهرباء عواميد زتة

 أن والصواب ،خطا وهذا مكان، كل تقتشرفي الكهرياء عواميد يقال:

 ويعتمد يمسكه بعماد الشيء تعمد ان »والعمد: الخليل: الكهرباء...قال أعمدة يقال:

عماد. اليه يسند الذي والشيء أسندته، الشيء: »عمدت ابندريد: وقال عليه«.

 قال عمد على عمود ويجمع ،أعمدة والجمع والحديد الخشب من والعمود

 اما ٠[١ ٠قلن:74فيآألرضروسى وألقى الب خلقآكتموتبغيرعد > تعالى:
الراسية. الدعامة فهو العامود:

((١٦٧٥) 

GS القرية سكان عموم إلى نوجهه بيان هذا لتة

 أن والصواب ،خطا وهذا ،القرية سكان عموم إلى نوجهه بيان هذا يقال:
 مصدر العموم ألن قاطبة أو جميعًا أو عامة، القرية سكان إلى نوجهه بيان هذا يقال

شامل. فهو شيل أي: عام فهو عم الفعل:

((١٦٧٦,)

ل« )عماء( فالن عمي حج

 ، )عمى( فالن عمي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، )عماء( فالن عمي يقال:

 تعالى: قال وعميان عمي والجمع أعمى فهو كلتيهما عينيه من كله بصره ذهب أي:

 تعالى: وقال [٤ ٤فملت:16اليقهذوبف:اذانوموقروهوعتهةعحى رالذيب

 وقالتعالى: ،[٩٧را،،:—ؤ٠وبكاوشمًا<]اإليومآلقيكمةعلنوجوههمعنياوغشرهم

[.٧٣تتاىيح]اشض:١هائت١ذجوئزائثتذرهذرزعش١>ذاقئلمذ

«١٦٧٧»

03 الحق عن لكافرين ابصارا عمت حج

يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحق، عن الكافرين أبصار عمت يقال:

EJ



 قال والتوائه الشي التباس على يدل عمت: ألن الحق؛ عن الكافرين أبصار عميت
 كما ، ومستديرًا مستطيالً يعض على بعضه فيلف الصوف يعمت أن العمت الخليل:

 عيهم فعيت ف تعالى: قال جفيت فالن: عن األخبار وعميت الصوف يغزل الذي يفعل

٠[٦٦ه]القصص-. آألبآ.يومبذفهماليتآلوب

((١٦٧٨)

(K السماء عنان المعركة غبار بلغ G3

 بلغ يقال: أن والصواب خطا،وهذا لسماء، المعركةعفان يقال:بلغغبار
عنانها. أو السماء أعنان المعركة غبار

 امامفا ظهر شيء: لقا عن يقال: حبسه او الشيء ظهور على يدل فعل عن:

القيس: امرؤ قال

،ذل٠خالء دوارفي عذارى نعاجه كان لنابسرب فعن

 السماء: عنان الخليل: وقال شيء، من لك عن ما العنان: األعرابي: ابن قال

اليها. تظرت إذا منما لك عن ما

الشماخ: قال
األماعز بين الشعر عنان في جزت بعدما القيظ بيضة في ظماها طوى

وأنشد: والمعاندة، المعارضة وهي المعانة، العنان: الفراء: قال

اضرعا يكونن من الشمال عنان بيننا الحرب رحى دارت إن ستعلم

(,١٦٧٩>>

G5 الهمياء عينيه إحدى إلى انظروا £0

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، العمياء عينيه إحدى إلى انظروا يقال:

ويقولون:كلمةعوراء، العيقين، إحدى والعوريكونفي العوراء، عينيه إلى انظروا

وقال: رشد وال عقل غير من تهوى التي الكلمة :عنها الخليل قال
واعيا القوم من فاعلم ها فإن سادرًا القوم في العوراء تنطق وال

-------- U



 لللللللللللللللصجمالخحكككيكاتثيتكانيقاجة

 قال ويغضب الرجل منها يمقعض التي القبيحة الكلمة العوراء: البعض: وقال

(: الغنوي)

بقبول العوراءلي وماالكيم لها التفت فلم وعوراءقدقيلت

المتنبي)؟(: وقال

 بقبول العوراءلي ومن منهارضاك بذلوا يعطواالجزي بأن ترضى كنت إن

الواحدة. ال العينين إصابة العمى: سبق ما وعلى

«١٦٨٠»

G5 أصدقاءه يعرف فالن يعد لم ؟0

 عاد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اصدقاءه، يعرف فالن يعد لم يقال:

كان. اخوات من عاد ألن أصدقاءه يعرف ال فالن

١٦٨١,١>،

G5 العام هذا النفط عائدات ارتفعت زتج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العام، هذا النفط عائدات ارتضعت يقال:

 فجمع عائدات أما ربح، من يعود ما وهو :عائد جمع العام هذا النفط عوائد ارتفعت

زار. أي )عاد( الفعل من )العائدة(

(,١٦٨٢،،

G3 عويصة كلمة وهذه عويص كالم هذا £0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،عويصة كلمة وهذه عويص كالم هذا يقال:

 قلة على يدل عوص: الفعل من عوصاء، كلمة وهذه عويص كالم هذا يقال:
 الكالم صفة وعويص: يمكن. لم إذا الشيء اعتاص يقال: الشيء، في اإلمكان

الغامض)؟(. الغريب

.٢٠٥ ، ٢٠٤ المرزبانيص ، الشعراء (معجم١ )

،١٧١ ص الجرجاني الوساطة، (٢)

١٨٥ النورص جبورعبد األدبي، المعجم (٣)

EJ



ام١٦٨٣))
G3 استعواضًا فالن استعوض ۶زر

 استعاض يقال: أن والصواب خطا، وهذا استعواضًا، فالن استعوض يقال:

الصرفيين. جمهور عن منكرة األولى فالصورة استعاضة؛ فالن

((١٦٨٤)

G3 عائق السفر عن اعاقه زنة

 عن عاقه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عائق، السفر عن اعاقه يقال:

له. وجود ال اعاق والفعل ذلك عن وصرفه حبسه أي: عائق السفر

((١٦٨٥)

G5 العالم بكاس خاصة )تعويذة( مضيفة دولة كل تبتكر زرة

 وهذا العالم، بكأس خاصة )تعويذة( مضيفة دولة تبتكركل يقال:
 أو تكتمب رقية والتعويذ: العالم بكأس خاصة تعويذًا ... يقال: أن والصواب ،خطا

والعين. والفزع الجنون من بزعمهم وقايته بقصد اإلنسان على وتعلق ترسم

((١٦٨٦»

S0 مم أبيه على عالة فالن

 على عائل يقال:فالن أن والصواب وهذاخطا، ابيه، يقال:فالنعالةعلى
 عائل مفرده جمع والعالة أبيه مال على معتمدًا يعيش الذي والعائل: عليه عبس أو أبيه

[.٨]الضحى: ه ورجدكعآالفغف تعالى: قال ،المفرد عن يجوزاإلخباربالجمع وال

((١٦٨٧»

أنهمنعيلةفالنأوعائلتهعام2ا

أو عياله يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،عائلته او فالن عيلة من أنه يقال:

EJ



 4 لسالمعوالسرهيةواسففيةا ميجماالخطارالثحفية

 يغنيكم فسوف عيلة وإنخفت تعالى: قال والحاجة، الفاقة العيلة: عيل: عيله

٠[٢ ٨]التوبة: <إنشآ فضلوم من اله

((١٦٨٨))

G5 بيده عيشه يكسب فالن لعة

 يكسب فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بيده، عيشه يكسب فالن يقال:
 على فيطلق العيش أما به، يعيش الذي اإلنسان مكسب والمعيش: المعاش فالمعيشة بيده معيشته
 و [٣٢ أالخرف: ه فيآليزةالديًا معيشتهم قتمنايينهم ن تعالى: قال والخبز. والطعام الزرع

٠[١ ٠ االعراف: 4 معلك فيها لكم وجعن األز ف مككم ولقت ه تعالى: قال معايش الجمع

H



٠٠الغين٠٠

((١٦٨٩»

٠8 الماب فالن )غب( 2

 أي الماء، فالن )عب( يقال أن والصواب خطا، وهذا الماء، فالن )غب( يقال:

غيرتضس. من او مص غير من شريه

((١٦٩٠»

(8الليل غبش *

 الليل غبش الليل، أغبش يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الليل، غبش يقال:
الفجر. بياض ظلمته بقية خالط أي:

٢ذأه لغدو ا سيأتي زتة

 جواز مع الغد سيأتي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القدو، سياتي يقال:
الشعر. )الغدو(في

(,١٦٩٢>>

تناولطعامالغذاءمام2و

الغذاء تتاول يقال: أن والصواب خطا، وهذا الغذاء، طعام قاول يقال:

«١٦٩٣ا>

G3 اغراب الغريب: جمع في زرع

 غرياء، يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اغراب، الغريب: جمع في يقال:
غريب بمعنى )غرب( فجمع اغراب أما فعالء( .)فعيل غرياء له الصحيح فالجمع

«١٦٩٤»

so وطنه عن فالن تغرب G3

 أو فالن تغرب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،وطفه عن فالن تغرب يقال:



 ا والصنرهيةاشضفيةالضانمم األخطاءالشحوية ممجم للكعك

 كانها الشمس غروب ومنه: الدار، غريت يقال: الوطن، عن البعد الغرية: اغترب،

الحميت قال األرض، عن بعدت
شاومغرب دبرهيهات على تطلب الشبيبة اولي من اعهدك

عن الغلسطينيون اغترب ذلك ومن اغترب :ويعد وطنه عن تغرب لمن يقال
لجدته: رثاء المسقبي قال وطنمم

حكما لخالقه إال والقابال غيرنفسه مستعظما ال تغرب

,(١٦٩٥))

05 غرزي أمر هذا زكة

 نسبة غريزي أمر هذا يقال: أن والصواب وهذاخطا، امرغرزي، هذا يقال:

إلىغريزة.
,,١٦٩٦))

03 متغرض الرجل هذا حتنل

 الرجل هذا يقال: أن والصواب ،وهذاخطا الرجلمتغرض، هذا يقال:
 مثل: يتحطم ولم انكسر فمعناه: تغرض أما غرض، له أي: مغترض أو مغرض

الغصن. تغرض

,,١٦٩٧))

(R هن باإلبرة الثوب فالن غز

 فالن وخز يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،باإلبرة الثوب فالن غز يقال:
وخز. كمعنى ليست معان له )غز( فالضعل باإلبرة؛ الثوب

,(١٦٩٨))

05 الثياب غسيل فالنة مهمة £0

 فالنة مهمة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الثياب، غسيل فالنة مهمة يقال:
المغسول الشىء على يطلق والغسيل: غسل الفعل مصدر الغسل ألن الثياب؛ غسنل

٤٢١ ص ، ٤ج ،فارس ابن ،اللغة مقاييس (١)

EJ



,,١٦٩٩)>

so 05 ومنافق غشاش فالن

 غاش فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ومفافق غشاش فالن يقال:
الفاس. يغش وخارج يضمر، ما خالف يظهر أي: ومنافق

«١٧٠٠»

So 03 الخوف شدة من فالن على أغشي

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخوف، شدة من فالن على أغشي يقال:
 الهمزة إلى الحاجة دون للمجهول مبني هفا والفعل الخوف شدة من فالن على غشي

والحركة. الحس وافقده فممه غشى ما المبه أي:

((١٧٠١»

SO 05 اغصن غصن: جمع في

 اغصان يقال: أن والصواب خطا، وهذا اغصن، غصن: جمع يقال:ي:

.وغصنة وغصون

((١٧٠٢)

SO 05 مغلفها في الرسالة ضع

 الرسالة ضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،مغلفها في الرسالة ضع يقال:

.ظرفها أو غالفها في

«١٧٠٣»

SO أراضيهم أغالل المزارعون باع G5

 باع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أراضيهم، أغالل المزارعون باع يقال:

 أجرة و أكل من األرض تتجه ما جمعغلة: غالتها أو أراضيهم غالل المزارعون

 قال للعنق مخصص والغل الدابة أو اإلنسان به يقيد الذي القيد غل: جمع: واألغالل:

٠[٨يس:<فقآعنثقهمأعتثال >إغتكلئ تعالى:

——————لج



Zالشاعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء ممجمككم
((١٧٠٤»

G3 مغلي ماء هذا زتج

 مغلى أو مغلى ماء هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مغلي، ماء هذا يقال:

 والى وغلى اغلى اما المفعولمنه، اسم اشتقاق يجوز فال الزم )على( الفعل ألن

يان. فمتعد

<(١٧٠)له

G3 الفرصة هذه استغنم

 هذه اغتنم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الفرصة، هذه استغنم يقال:

العريية. المعاجم في له وجود ال استغنم فالفعل ؛اهتبلها أو انتهزها او الفرصة

١٧٠٦١١>>

(8الناس فالن استغاب *

فالن اغتاب يقال: أن والصواب خطا، وهذا الناس، فالن استغاب يقال:

والتجتشوأواليغتببتضكمبعضا تعالى: قال أي:ذكرعيويهمفيغيابهم الناس،

٢١٢ ]الحجرات:

<,١٧٠٧» 

اختباالناسفيمغايرالجبلم2ا

 اختبأ والصوابأنيقال: وهذاخطا، الناسفيمغايرالجبل، اختبا يقال:

 أزمغرتآق ملجا لؤيحدوت > تعالى: قال مغاراته او الجبل مفاور في الناس

ه[.٧تدغالؤلذألمكه]التوبة:

((١٧٠٨>)

ام8األشجار كثيف الغاب هذا £0

هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األشجار، كثيف الغاب هذا يقال:

٤٢٧٠// 



 صمجمخكلثكككيكانيقخقة
 تكسير جمع الغاب ألن األشجار؛ كثيفة الست الغاب وهذه األشجار كثيفة الغابة

غابات. على سالمًا مونث جمع وتجمع غابة مفرده

««١٧٠٩»

مستطيرمام شر متعلم الغير اإلنسان زرة

 اإلنسان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغيرمتعلمشرمستطير، اإلنسان يقال:

 فال ،باإلضافة تعرف ألنها غير على تدخل ال التعريف )ال( ألن مستطير؛ شر المتعلم غير

المتعلم الغير اإلنسان نقول: أن ويمكن ،يليها الذي االسم وتكير لتعريفها حاجة

(<١٧١٠»

G3 استغنى مال: ذا أصبح الذي اإلنسان عن ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا استغنى، مال: ذا أصبح الذي اإلنسان عن يقال:

 الحسنى، الله أسماء من والغني الكفاية على يدل فعل غنى: ،اغتنى أو غني يقال:

 تيغ الله روآقلثوأأن تدألى: نال إليه، محتاج احد وحل أحد، إلى وهواليحتاج

 فقالوًا قالتعالى: يغنيه، أن الله أوسال اصتفى واستغنى: ٠[٢٦٧:٤]البز حميده

[.٦]التغبن: 4فكفررارتولوأواتتغفاسه أبيريهدوب

 األعشى: قال الحلي، لبس عن بجماال أو ببعلها او ابوسها لمنزل استغنت التي والغانية:

كنود والتصطادغانية اليصيدإذارماها ولكن

«١٧١١»

(K فالن يا فعلك أغاظني G3

 فعلك غاظني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، يا فعلك اغاظني يقال:

 ،يغيظني غاظني يقال: غيره من اإلنسان يلحق كرب على يدل فعل غيظ: ،فالن يا
 تغبط الصديق ولكن عدوًا بغائظ ولست غياظًا سميت قال: وغياظ، غائظ ورجل

 والمصدرالفيظ ٠[١ ]الحج:ه ثميقلغفينظرهليذهبنكيدهمايغيظه تمالى: قال
[.٨]التلك: < تكادتميزينًالغيظ تعالى: قال



Zالشادعة واللغوية لصرفيةالتحويةوا األخطاء معجم�
٠٠ القاع ٠٠

((١٧١٢)

GS )فيزورونك( دارك يعرفون ال إنهم وئع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا )فيزورونك(، دارك يعرفون ال إنهم يقال:

 تنصب السببية والفاء سبيية الجملة فى الغاء ألن ؛ )فيزوروك( دارك يعرفون ال إنهم

مضمرة. بأن المضارع

»١٧١٣))

G3 الفأس ذلك استعمل زى؟

 تلك استعمل يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفاس، ذلك استعمل يقال:
الخشب قطع آلة والفأس مونثة الفأس ألن الفأس

»١٧١٤))

ون األرض على منتشرة الخبز فتات وتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األرض، على منتشرة الخبز فتات يقال:
مؤنثا. وليس مذكر الفتات ألن األرض؛ على منتشر الخبز فتات

»١٧١٥))

٢ةة الفحوصات لبعض المريض اخضع زتة

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الفحوصات، لبعض المريض أخضع يقال:

 فحوص جمع يجوز فال فحص جمع )فحوص ألن الفحوص؛ لبعض المريض أخضع

فحوصات. على

«١٧١٦»

«8للطيور األفخاخ الصياد نصب وتة

 نصب يقال: أن والصواب خطا، وهذا للطيور، األفخاخ الصياد نصب يقال:
 الصيد آلة وهو للفخ جمعان والفخوخ: والفخاخ الفخوخ، أو للطيور الفخاخ الصياد

طيور. من شاء ما بما ليصيد الصياد يستعملها

B



((١٧١٧»
(R ارضًا فالن وقع )فخذه )فأصيب G3

... يقال، أن والصواب ،خط وهذا فخذه، )فأصيمب« أرضًا فالن وقع يقال:
مؤنثة. الفخذ ألن فخذه؛ )فأصيبت(

ا« ١٧١٨))

so مفتخرة ثياب لدي GS

 فاخرة ثياب لدي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مفتخرة، ثياب لدي يقال:

الجديد. الشيء والفاخر والقدم، العظم على يدل فعل فخر:

((١٧١٩»»

So كآلع فاخوري الفخار: يصنع لمن

 فخاري يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا فاخوري، الفخار: يصنع لمن يقال:

صانعه. ال الفخار بائع والفخاوري: الفخار إلى نسبة

((١٧٢٠»»

so لدًا فخيم قصر هذا

 قصرفخم، هذا يقال: أن والصواب وهذاخطا، قصرففيم، هذا يقال:
عامية. كلمة وفخيم ضخم اي:

,(١٧٢١))

so لدًا المصاب فداحة الرجال أبكت

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المصاب، فداحة الرجال أبكت يقال:
ثقلها أي المصاب فدح الرجال أبكى

(,١٧٢٢))

SO فراشهم على األطضال نام G3

 األطفال نام يقال: أن والصواب وهذاخطا، فراشهم، األطفالعلى يقال:نام
فرش. الفعل ومصدر مفرد فالفراش وفرشهم؛ أفرشهم على

٠٦ل
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 !.وقال٢٢لقري:!4قالتعالى:آتىجحللكماألركفشاواكمآةباء

ه[.٤]الرض:4 بن؛بذق ذئزءاةا٠ؤ تكن > تعالى:

ا( ١٧٢٣))

G5 الطريق مفترق على فالن وقف ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الطريق، مفترق على فالن وقف يقال:

 ويجمع آخر طريق منه يتشعب الذي الموضع أي: الطريق مفرق على فالن وقف

علىمفارق.

«١٧٢٤»
G5 عنقها حول ثمينة فراء السيدة هذه ترتدي ؟0

 أن والصواب ، خطًا وهذا ،عنقها حول همينة فراء السيدة هذه ترتدي يقال:

فروة. جمع الفراء ألن عنقهاء حول ثمينة فروة ... يقال:

((١٧٢٥))
G3 ألجلس مكانا لي فالن افسح ؟0

 فسح يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ألجلس، مكانًا لي فالن أفسح يقال:

لي. وسع أي: ألجلس مكانًا لي فالن

((١٧٢٦)»

لالع مفسود رجل فالن ؟0

 فاسد رجل فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،مفسود رجل فالن يقال:
المتعدي. من إال يصاغ ال المفعول واسم الزم فسد الفعل ألن وفسيد؛

((١٧٢٧»)

لالع فالن نية انفسدت

 فالن نية فسدت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، نية انفسدت يقال:
قياسًا. اجازه بعضهم لكن يسمع لم انفسد المطاوعة فعل ألن

i



 < آألزض لفسكدت يجغض بتضهه »ولؤالدفعآسوالناس تعالى: قال
[.٢٥١البقرة:1

«١٧٢٨»
G3 فلس عن فضال دينارًا يملك ال فالن وتج

 يقال: أن والصواب ،خط وهذا فلس، عن فضال دينارًا يملك ال فالن يقال:
 األدنى فيه يستبعس موضع في تستعمل )ففضال( دينار؛ عن فضالً فلسًا يملك ال ...

قبله. ياتي أن يجب والذي

((١٧٢٩»

G3 األفضل.... الطريقة هي هذه وتة

 هي هذه يقال: ان والصواب ،خطا وهذا األفضل....، الطريقة هي مذه يقال:
 في إال وتعريفًا تأنيثًا المفضل االسم مع التفضيل اسم تطابق لوجوب الفضلى؛ الطريقة

 نقول: المفضل االسم القفضيل اسم يخالض أن حيفها فيجوز التفضيل اسم حالة

عاقبة. األفضل الطريعة

(( ١٧٣٠»

G8 رمضان؟ فاطرفي انت لم وتج

 أنت لم يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا رمضان؟ فاطرفي انت لم يقال:
 غروب إلى الفجر من األكل عن امعع صام: ضد هنا وفطر رمضان؟، في مفطر

 قال ابتداء اوجده العالم: الله وفطر وإبرازة، الشيء فتح على يدل وفطر: الشمس

 [٧٩.٠كيثا<]األذطم١وأألزق فطرالتحموت يلذى وجهى وجهت فإني تعالى:
[.١ئتئثال<]ئطر:’تآلألينكلءال١ًوقال:>ئشقاطرًالشء

(,١٧٣١)>

لالع الفعالية شديد الدواء هذا وتة
الدواء هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الغعالية، شديد الدواء هذا يقال:

-EI



 شصجمخكئحياكيجكانيتتجه
 المعاجم فى ترد لم والغعالية فاعل، هو ما كل فى وصف والفاعلية: الفاعلية شديد

التركيب. هذا في المراد بالمعفى

((١٧٣٢>)
كآلج التاجر فنس

 فالن التاجر أفلس يقال: أن والصواب خطا، وهذا التاجر، فلس يقال:

 استخدمنا وإذا المال معه اي فلوس ذا صار فالن أفلس ويقال: متعد، فلس فالفعل

بإفالسه. حكم التاجر: القاضي فلس نقول: فإننا فلس

(,٠١٧٣٣)

(R كآلج فنان رجل هذا

 أو مفن رجل هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا رجلفتان، هذا يقال:

األول االستعمال أجاز والوسيط الوحشي الحمار والفتان: الموهبة صاحب أي: متفنن

((٠١٧٣٤)

٤8 فوقي فوق: إلى النسبة في

فوقاني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فوقي، فوق: إلى النسبة في يقال:

«١٧٣»ه

كآلج فيحاء حديقة زرنا

 فواحة زرناحديقة يقال: والصوابأن وهذاخطا، ،فيحاه حديقة آلنا يقال:

فواسعة. فيحاء معفى اما بعيد من رائحتها تفوح أي: فائحة أو

R " —' • '



H القااله
((١٧٣٦»

8 المقبض ا*الدواء

 المقبض، الدواء األمعاء: في الغذاء فضالت يمسك الذي الدواء عن يقال:

القابض. الدواء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا

(,١٧٣٧>>
so لوجه( )وجها فالنًا قابلت G8

 فالنا؛ قابلت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، لوجه( )وجهًا فالنًا قابلت يقال:

 كل ألن قبالين: له جعلت ،والمقابلة المواجمة معنى تضيد وقابل وزيادة حشو لوجه وجمًا الن

(. البيت أو الدبور هابل ألنها الصبا؛ الرياح: من والقبول اآلخر، على يقبل منهما واحد

((١٧٣٨>)

SO األمرمام هذا فالن اقتبل

 أو األمر هذا فالن تقبل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، هذا فالن اقتبل يقال:

 < ظللمدكاتبؤ،ًاللهبائًلئذفبذ ألقثلنك قال تعالى: قال قبل، بمعنى اقتبل يرم فلم قبلة؛

(-٣٧صرلت: ل١ل < تتككا تاى ئأفه< وئدتكن دي ئنبهـة > عالى: وفال [٢٧]عصة:

((١٧٣٩>)

So لالع أقبية )قبو(: جمع في

 والقبو ، أقباء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،اقبية )قبو(: جمع في يقال:

 وغير والضواكه الجبن فيه فيحتفظ الصيف في حرارته تنخفض األرض تحت بنام

ذلك.

ه.٢ ، ٥١ص٥ابنفارسج للغة، (مقابيس١ )



2 سمم لغا ا لننيم وا والصترهيه للتكمجمااليطانئحويم
,(١٧٤٠)،

العاشقو قتل20

 ،قتال قتل العاشق اقثتل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العاشق، قتل يقال:

 حتى للرجل الجارية تقتلت ويقال: [.١ ٥٧النساء: ه وماقنلوهيقينًا تعالى: قال

الشاعر: قال له حضعت كانها ، عشقها

النواسك فعل ماهذا تنسكت ماقتلتني إذا حتى لي تقتلت

 القيس: أمرو قال العشق قتله إذا مقتل: وقلب للقتل عرضته فالنًا: واقتلت

مقتل اعشارقلب في بسهمك إاللتضربي عيناك وماذرفت

 وىذلك اقفول، قيل عشق من كان فإن الرجل، قتل يقال: :اللغة أهل قال

الجن. قتله
الرمة: قالذو

ذحل وال النفوس بين إحنة بال يقتلنه ان حاولن امرؤ ما إذا

(,١٧٤١)> 

08ا*ماباألرضكقحالء؟

 أرضك بال ما يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا قحالء؟ أرضك بال ما يقال:
القحطم شدة من يابسة أي: قخلة أو قحلة أو قاحلة؟

((١٧٤٢)»

GS احضرالحفل ال قد زرة

 أتغيب، أو أغيب قد يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحفل، احضر ال قد يقال:
 الناصب من المجرد الخبري المتصرف المثبت بالفعل ويختص ،تشكيك أو تحقيق حرف قد

 وتثتكتإل زجها ف مجندلك آلق قول قذسمعالله :لى تعا قال وسوف والسين والجازم

[.١٤٤الشة:٦ يح الئككآ؛ يى ولحهك ئب رئ ق > عالى: قال ٠[١ ]الجاللة: ًاشه

 الشاعر: قال القسم اال والفعل قد بين يفصل وال

عنائي لي بين والله فقد

EJ



((١٧٤٣»

G5 تكسب بقدرما تعمل بقدرما £0

 بقدر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا تكمسب، ما بقدر تعمل ما بقدر يقال:

)بقدر(. لتكرار لزوم ال وهنا الشيء مبلغ والقدر: ،تكسب تعمل ما

,(١٧٤٤>)

8األيسر قدمه جرح حكة

 قدمه جرحت يقال: أن والصواب خطا، وهذا األيسر، قدمه جرح يقال:

مونثة، فالقدم اليسرى؛

(,١٧٤٥>)

8المقرئآياتمنالقرآن اتالعلينا

 تال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القرآن، من آيات المقرى علينا تال يقال:
بها ونطق نظرًا كلماته سبع وقرآنًا: قراءة الكتاب قرا ،القرآن من آيات القارن علينا

((١٧٤٦))
G3 )قراحا( ماء شريت £0

 قرحًا ماء شربت يقال: ان والصواب ،خطا وهذا )قراحا(، ماء شربت يقال:

شيء يخالطه ال الذي الخالص الماء أي: قريحًا أو

((١٧٤٧>)

GS جمع القرصان £0

 ألن جمع، القراصنة يقال: أن والصواب خطا، وهذا جمع، القرصان يقال:

البحار. سفن على السطو والقرصفة: قراصفة وجمعه مضرد قرصان

((١٧٤٨))

(دينار ألف فالن قرضت £0

 أقرضت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا دينار، الف فالن قرضت يقال:

C3



 برشليوعزرتموهم منتم وما تعالى: قال قرضًا اعطيته أي: دينار ألف فالنًا

[.١٢اللعإ: يج قرضاحسنا آله وآقرضتم

١٧٤٩))

so المقرطق بالقرط: للمتحلي G3

 المقرط يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المقرطق، بالقرط: للمتحلي يقال:

ونحوه. وذهب در من األذن شحمة فى يعلق ما والقرط:

(( ١٧٥٠»
so المنازل مداخل القرميد يزين G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المفازل، مداخل القرميد يزين يقال:

 الذي الخزف أو اآلجر والقرميد: القرميد أو المنازل مداخل القرمد يزين

 فوق ويوضع بالوان ويلون ليفضج للحرارة ويعرض الصلصال من يصنع

المفازل.

((١٧٥١»»

SO القرنبيط يحب ال فالن GS

 يحب ال فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القرنبيط، يحب ال فالن يقال:
معروف نبات القنبيط،

(,١٧٥٢))

so قريا قرية: جمع في G3

 تعالى: قال قرى يقال: أن والصواب وهذاخطا، ،يقال:فيجمعقرية:قريا

 أفاين > :تعالى وقال [١ ٦ ]االسرا*: أمرنامترفيهاففسفوأفياه قية ثهاك أنوإذاأردن ه

أ.٩٧]األراف: < حنتتوة تهـلم١أنتأتتشتآثتاكت ًالعرئ هل٦

i



((١٧٥٣»

GS قسس قس: جمع £0

 وقساوسة قسوس يقال: أن والصواب خطا، وهذا قسس، قس: جمع م يقال

 ال وآنهم ورهبان ذلكبأنمنهعقتييييب تعالى: قال وقسيسون

[.٨٢]ادس: م يتتفبون

((١٧٥٤»

G3 فالن قلب لغرية ا قست ؟0

 الغربة أقست يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، قلب الغربة قست يقال:
قاسيًا جعلته أي: فالن قلب

(,١٧٥٥))

GS عدل قسط: معنى في ؟0

 ه معنا أقسط يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عدل، قسط: معنى في يقال:
 واسم عدل أقسط: أما الجور والقسنط الظالم والقاسط ظلم فمعناه قسط اما عدل:

 وقال [.٤٢:٠س1لئكئيدنه]١سألى:>انًاقمحئ قال عادل ضبط،: الفاعل

[.١ ٤الجن: ه آلقيطون ومتاوأنامناآلحسلشون تعالى:

((٢١٧٥٦»

Q3 الثوب الخياط كسم »0

 الخياط قسم يقال: أن والصواب خطا، وهذا الثوب، الخياط كسم يقال:
العامة. حالم فمن كسم أما ،البسه مقاسم يبرز تفصيالً فصه ؛الثوب

((١٧٥٧»

G8 جميلة فالنة وجه تقاسيم £0

 وجه قسمات يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،جميلة فالنة وجه تقاسيم يقال:

والوجه. والجمال والحسن الوجه، مالمح تعني: التي القسمة جمع قسمات: ،جميلة فالنة

——————بأ



^/r دقأل;ع.,ا.قيئب.ا,ألغظمس.آل
((١٧٥٨))

G3 بالقشطة الحلوى أحب نتج

 الحلوى أحب يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحلوىبالعشطة، احب يقال:
الحليب، تعلو التي المتخثرة الطبقة والقشدة: بالطاء، ال بالدال بالقشدة

((١٧٥٩»

هن مزدهرة البالد اقتصاديات ؟0
 اقتصاد يقال: أن والصواب خطأ، وهذا مزدهرة، البالد اقتصاديات يقال:

التعبير هذا في المصدرالصناعي إلدخال مسوغ فال مزدهر؛ البالد

(,١٧٦٠>)

قاصر( الفتاة *هذه

 قاصرة الفتاة هذه يقال: أن والصواب خطا، وهذا قاصر، الفتاة هذه يقال:

الرشد. سن تبلغ لم أي:

»٠,١٧٦١
الشعرجم على المحاضرقاصرًا حديث ان لثة

 يقال أن والصواب ،خط وهذا الشعر، على قاصرًا المحاضر حديث كان يقال:

متعد. والفعلقصر الشعر لميتجاوز أي: الشعر على مقصورًا لمحاضر ا حديث كان

»١٧٦٢>)

G8 القصيص في الورد العامل وضع ؟0

 وضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القصيص، ه الورد العامل وضع يقال:
ونحوها. الرياحين فيه توضع ونحوه الطيني الوعاء األصيص: األصيص، في الورد العامل

((١٧٦٣)

(8ا*فيمزرعةفالنالكثيرمنالقطط

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطا ،القطط الكثيرمن يقال:فيمزرعةفالن
 او )قط( للمغرد جمعان وهما القططة، أو القطاط الكثيرمن فالن مزرعة في

الر. أو الستور

B



م^"^^^^٦ق٠تح٠ص^ضذ::دثئبشثتث^ك^ثةكاض±^ئتئ^^٢

(<١٧٦٤)>

SO اإلقطاعيات أصحاب هؤالء G3

 هؤالء يقال: أن والصواب وهذاخطاه اإلقطاعيات، هوالءأصحاب يقال:
 من إقطاعوإقطاعة:طائفة واإلقطاعاتمفردها القطائع، أو اإلقطاعات أصحاب

قطائع. مفرد وقطيعة الخراج، ارض
((١٧٦٥))

القاعود نحرنا2

 :القعودوالقعود نحرنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،القاعود نحرنا يقال:
عمرم من السادسة يصيريي أن إلى اإلبل من البكر

((١٧٦٦»»

S0 ء قفرا األرض هذه G3

 قفراو األرض هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، قفراء األرض هذه يقال:
وقفور قفار على وتجمع صأل وال ناس وال فيها ماء ال التي األرض أي: مقفرة أو قفرة

((١٧٦٧»

(8*البابمقفول

 مقفليقال: الباب يقال: أن والصواب خطا، وهذا مقفول، الباب يقال:
 ويقال: شدة، أو شدًا فيه ألن بذلك سمي القفل؛ ومنه اليابس، الخشب القفيل:

 أيبسه الصوم: اقفل ويقال: اليدين. مقفل هو للبخيل: ويقال مقفل، فهو الباب اقفلت
 أو عليه، األمر:جمعتهم اقفلتهمعلى ببصره، أتبعهم القوم: ويقال:أقفل اقحله، او

 قال إياه، اعطاه المال: له أقفل رجع. الجيش: أقفل ارجعمم مبعثهم: عن أقفلتهم

[.٢٤زءلكلوبأوعالهآ<]محهد:٦ان٠ستهرونًالعز ف تعالى:

((١٧٦٨>)

لهع السفينة أقلعت

 المالحون اقلع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السفينة، اقلعت يقال:
بفضسعا. شراعما ترفع والسغينةال أي:رفعواقلعها، السفينة،

□



.>ولةوالصكرؤيةواللغويةا'-هاع-ق٦ال٠د-جماألخطاا

((١٧٦٩)) 

GS يشاهدوني قلما وبج

 ألن يشاهدونني قلما يقال! أن والصواب ، خطًا وهذا يشاهدوني، قلما يقال:

 ولم ،الخمسة األفعال من ألنه النون؛ ثبوت الرفع وعالمة مرفوع يشاهدون الفعل
جازم. وال بناصب يسبق

((١٧٧٠)) 

GS السياسي بفكره فالن اقنعني )عج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السياسي، بفكره فالن اقنعني يقال:
واطمان. الشيء قيل معناه: واقتنع السياسي بفكره أقتنع فالن جعلني

((١٧٧١))

G3 قاني أحمر اللون هذا وعج

 اللون هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا احمرقاني، اللون هذا يقال:
 ارتفاع على يدل كما والمخالطة المالزمة على يدل فعل :قنا قانىء. أو قان أحمر
 الشيء: قانيت األصمعي: قال غير، آخر لونًا يعاني اللون خالط قانى: يقال: الشيء

القيس: امرؤ قال خلطته،

غذاهانميرالماءغيرمحلل بصفرة البياض كبكرالمقاناة
قانن فهو حمرته اشتدت قنوءًا: يقنا قنا هزقنا: وإذا الحمرة شديد قان: أحمر يقال:

«١٧٧٢»

G5 اقنية قناة: جمع في £0

 وقنا، يقال:قنوات أن والصواب وهذاخطا، أقنية، يقال:فيجمعقتاة:

التلفزيوني. البث محطات أو الماء المجرى قناة: وتستعمل

(,١٧٧٣))

G3 فالنا قنطرالطبيب وعج

 لطبيب انيقال:قطر والصواب وهذاخطا، فالنًا، الطبيب يقال:قنطر

جانبه. أو شعه قطره: على القاه فالنًا

EJ



أالشائعة واللغوية والصرفية التحوية األخطاء معجم7
,,١٧٧٤))

so 03 السويس قنال

السويس. قناة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السويس، قنال يقال:

«١٧٧„ه

So 03 قواصًا صديقي يعمل

 صديقي يعمل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا قواصًا، صديقي يعمل يقال:

 على تدل فقواس ،بها الرامي هو أو صاحبها هو أو األقواس صانع يعمل أي: قواسًا

مهارة. أو حرفة

,,١٧٧٦>>
SO 03 السجن إلى مقادًا المتهم رايت

 رأيت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السجن، إلى مقادًا المتهم رأيت يقال:

قاد. الفعل من مفعول اسم :مقود السجن إلى مقودًا المتهم

„١٧٧٧»
SO 03 دقيقا المقال الكالم ليس

 ليس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا دقيقًا، المعال الكالم ليس يقال:

قال الفعل من مفعول اسم فمقول: ، دقيقًا المقال الكالم

,,١٧٧٨>)

SO 03 أكله ما المريض تقيا

 ما المريض قاء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أكله، ما المريض تقيا يقال:

 المقصود هذا وليس ،القيء تكلف فيعني: تقيا الفعل أما ،فمه من القاه أي: أكله

أوردناها. التي العبارة من

لج



ا فالسم,ويةوالحرفيةوانفميمذوال ٠1خط٠معجماال

*** الكاف ***حرف
((١٧٧٩»

so الماء من كبيرا كاسا شربت G3

 شريت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، الماء من حبيرًا طسًا شريت يقال:

فيه. يشرب اإلناء والكاس: مونث اسم الكاس ألن الماء؛ من كبيرة كأسًا

((١٧٨٠ )ا

لآلج الماه فالن كب2

 أو الماء والصوابأنيقال:صبفالن ،وهذاخطا الماء، يقال:كبفالن
 وجوه تعالى الله صور وقد فارغا، أم ممتلائ أصان سواء قلبه اإلناء كب ومعنى أراقه

 ، [٩ ٠ لنمل:1 اكاره في وجوههم فكبت يآكتتة ومنجاة :قائالً القيامة يوم الكافرين

[ا٢٢تتئأذنحىءغضخطكء،اه]س:١>آوكتحىمئققؤه عالى: وقال

((١٧٨١))

٢السفرةد مشقة فالن تكبد

 كابد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السفر، مشقة فالن تكيد يقال:

قاساها. السفرأي: مشقة فالن

((١٧٨٢)

So 03 األكبر البنت هي هذه

 هي هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األكبر، البنت هي هذه يقال:
أكبر التضضيل اسم مؤنث الكبرى البنت

((١٧٨٣))

SO 03 الكيرى الصناعية الدول اجتمعت

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الكبرع، الصناعية الدول اجتمعت يقال:
أكبر مونث كبرى كلمة جمع الكبروكبر: الصناعية الدول اجتمعت

B---------------



ام^ا^^^"^ا٠:^^"^^ا^"^^ا"^بغح::ثالتثتتتثالكخ؛يئشثحئثللدذتا٢

((١٧٨٤»

G3 فالن ىتف اصيب لتة

 كتف أصيبت يقال: أن والصواب ،خط وهذا فالن، حتف أصيب يقال:

المفكب خلف عريض عظم والكتف: مونثة، الكتف ألن فالن؛

((١٧٨٥)

so الخبر على فالن تكتم G3

 فالن كتم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخبر، على فالن تكقم يقال:

 وربما وكتوم، وكتامة وهوكتام واسمالفاعلكاتم سترواخضى، الخبركتم:

 األول المفعول فى تزداد أو ،الحديث فالنًا كتمت فيقال: مفعولين إلى حتم يعدى

 ركبت إذا ترغو ال التي الناقة الكتوم: والقاقة الحديث، زيد من كتمت فيقال:

األعشى: قال ،وصبرها لقوتما

كئمذوو بقية وكانت هجرت إذا الرغاء صتوم
 كتوم: وقوس الماء، يفضح ال وحرزكتيم: فيه، رعد ال مكتم: وسحاب

[١٤.]البقرة:< لله٢مزي عنذره, ثيحده يترآئكت >ذسأظلم تعالى: الترن،قال

((١٧٨٦»

so 03 فالن عيش انكدر

 عيش تكدر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، عيش انكدر يقال:

انصب. او تاثر انكدرمعناء: الفعل ألن عيشه؛ ساء أو فالن

((١٧٨٧،,

SO 03 الغم أكربني

 اشتد اي: الغم كريه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغم، أكربني يقال:

أوردناها. التي الجعلة من المراد ياتييالمعنى ال اكرب والفعل عليه

E3



ا الضاسسهم والننويم واسترفيم ددحوية I ٠|غط٠م|الجملي

«١٧٨٨»

للع الجمل كرش امتأل

 كرش امتألت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجمل، كرش امتأل يقال:

مونثة. كلمة فالكرش الجمل؛

((١٧٨٩>>

GS الكراوية استخدم £0

 استخدم يقال: أن والصواب خطا، وهذا الكراوية، استخدم يقال:

االعشاب. من نوع وهي: الكروياء او الكرويا أو الكراؤيا

((١٧٩٠>>

6ةل بيته فالن كرى £0

 بيته فالن أكرى يقال: أن والصواب ء خطا وهذا بيته، فالن كرى يقال:

الزم. كرى: والفعل آجره أي:
«١٧٩١ا>

G5 منكسرًا المعركة من لجيشا عاد زتة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا منكسرًا، المعركة من الجيش عاد يقال:

وتبدد. وانهزم غلمب كسر: الفعل من المفعول اسم مكسورا: المعركة من الجيش عاد

(<١٧٩٢»

إن كسول الفتى هذا ؟0
 كسل الفتى هذا يقال: والصوابأن خطا، وهذا الفتىكسول، هذا يقال:

الذم. ال المدح سبيل على للفتاة تقال فكسول وكسالن؛

<(١٧٩٣>>

S0 ويكسيه يطعمه لمن بحاجة فالن GS

... يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ويكسميه يطعمه لمن بحاجة فالن يقال:
يكسو. ومضارعه كسا الفعل من ويكسو، يطعمه لمن



١٧٩٤٠٠))
 GS صساوى او حساوي اوسوة: كسوة جمع في وتة

 ،خطا وهذا صساوى، أو صساوي صسوة: أو كسوة جمع في يقال:

كسى. يقال: أن والصواب

,(١٧٩٥>)
٢يذ انيابه عن مكشرًا الذئب هجم وتة

 هجم يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا أنيابه، عن مكشرًا الذئب هجم يقال:

قليال. إال المعاجم كثترفى الفعل يرد فلم أنيابه؛ عن كاشرًا الذئب

١٧٩٦,٠))

GS المعدن العلماء اكتشف وتة

 كشف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المعدن، العلماء اكتشف يقال:
محدث إنه اكتشف: مجيزا الوسيط قال المعدن العلماء

,(١٧٩٧))

G5 لمنصبه كفء فالن وتة

 لمنصبه كاف فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا لمنصبه، كف فالن يقال:

الكافي بمعنى بعضهم اجازه وقد النظيروالمساوي، فهو الكفء اما عليه قادر أي:

١٧٩٨,٠))

G3 أكفياء الرجال هؤالء وتة

وكفاء. أكفاء يقال: أن والصواب «خطا وهذا أكفياء، الرجال هوالء يقال:

«(١٧٩٩»

G8 بالدم تخضب الجندي هذا كف وتة

 يقال: ان والصواب خطا، وهذا بالدم، الجنديتخضب هذا كف يقال:

مونثة. الكض ألن بالدم؛ مخضبة الجندي هذا كف

-------------——-EJ



ا لضاسمموالنويةا والسرفية ممجماالخطاءاسشحفية

((١ ٨٠٠»»

G3 بدخله فالن استكفى ؟0

 فالن اكتفى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بدخله، فالن استكفى يقال:
 أن منه طلب أي: الشيء استكفام نقول: متعد فعل استكفى الفعل ألن بدخله؛

إياه. يكغيه

<<١٨٠١ ا,

لن فالن ابنة كلثوم وكع

 ،فالن ابن كلثوم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، ابنة كلثوم يقال:

مونث. ال مذكر اسم فكلثوم

((١٨٠٢»)

الح الكزق قام2ا

 كل قام يقال: أن والصواب ،خطا التركيب وهذا الكل، قام يقال:
 والقول: بعده ما إلى أبدًا مضافًا ليإحاطة موضوع اسم كل يقال الطالب

 6قلكليعملعلىشاكلتو > تعالى قال تعرفة ال والعرب خطا الحل

[.٨٤]اإلسراء:

((١٨٠٣)

والملل كلل بال يعمل فالن وهج

 كل بال يقال: أن والصواب ،خط وهذا ملل، وال كلل يال يعمل فالن يقال:

لحالة. فيعني الكلل أو واإلعياء التعب أي: أوكاللة، كالل أو

«١٨,٤ا)

G3 الكلمة معنى بكل بطل فالن وكع

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الكلمة معنى بكل بطل فالن يقال:

ترجمة. العربية إلى نقل الذي األول التعبير لضساد مغوار؛ أو صنديد بطل

Et



((١٨٠٥)

so تواضعه زاد كلما ثروته زادت كلما G3

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا تواضعه، زاد كلما ثروته زادت كلما يقال:
 تتعلق شيء من لها بد ال اي جواب إلى تحتاج كلما ألن تواضعه؛ زاد ثروة زاد كلما

النتيجة. فى كلما تكرار دون به

(,١٨٠٦))

SO الدنانير كيس كمرفالن G3

 يقال:طمر أن والصواب وهذاخطا، الدنانير، يقال:كمرفالنكيص

عامي. كمر والفعل يرى ال حيث ستره اي:الدنانير كيس فالن

«١٨,٧»

SO المنظر! هذا جميل هو كم GS

 ما يقال: أن والصواب ،التعبيرخطا وهذا المنظر! هذا جميل هو كم يقال:

العدد. عن للسوال وهي تعجبية ال استفهامية فكم المنظر؛ هذا أجمل

«١٨٠٨»

SO باكملها القرية أراضي فالن اشترى G5

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بأكملها القرية أراضي فالن اشترع يقال:
 إال تذكر لم المعاجم ألن ،كاملة أو كلها أو برمتها القرية أراضي فالن اشترى

أتم. وأكملمعناه أكمل، الفعل

((١٨٠٩»»

SO لال( لهم نصبت كمائن في الجنود وقع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،لبم نصبت كمائن في الجنود وقع يقال:
 األمر أودخلفي واختفى، توارى كمنكمونا: لهم، نصبت وقعالجنودفيحمناء

مستخف. كانه القلب في مكتمن وحزن ،له يفطن ال

مكمن في يستخفون القوم والكمين: ،رمد بقية في العين في داء :لكمنة وا

ج



ا لشالمموالنضفيةا الشحويةوالصضرهيةا*خسد ممجم

 ال دغل كمين: فيه أمر وهذا ، كمناء والجمع عليه فينهضون العدو غرة ينتهزون ثم
له. يفطن

«١٨١٠»

G3 الكناسة فالنة تجيد ؟0

 فالنة تجيد يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا < الكناسة فالنة تجيد يقال:
 او القمامة فهي الحناسة أما ،القمامة جمع اي كنس الفعل مصدر الصنس

القائها. موضع
(,١٨١١>)

G3 والكنافاني الكنافة £0

 الكنافة يقال: أن والصواب خطا، وهذا والحنافاني، الصنافة يقال:
ائعها. والحنفاني معروفة والحنافة:حلوى والكنفاني«

((١٨١٢))
فالنوح عكهل

 صار فالنأي: اكتهل يقال: ان والصواب ،خطا وهذا فالن، كمل يقال:
كعال.

(,١٨١٣>)

G3 كاهليه على الدنيا هموم يحمل فالن ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا كاهليه، على الدنيا هموم يحمل فالن يعال:

 مابين يوجد واحد كاهل له فاإلنسان كاهله؛ على الدنيا هموم يحمل فالن يقال:

بالصلب. العفق يصل حيث الكتفين

((١٨١٤»»

لن صديقتك؟ تقنعي كيف ؟0

كيف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صديقتك؟، تعنعي كيف يقال:



 - ج ج ■ مس^تتمئخطثئلئثدلحثيثئشوثالحاحتةك=!^:!ي=والنغويةلعالعة لصرفيةالنحويةوا األخطاء معجم

 وال منصويًا وليس الخمسة األفعال من )هنعينه الغعل ألن صديقتك؟ تقنعين

مجزومًا.

((١٨١٥»

له رأسه على )الكفية( فالن وضع ؟0

 يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا راسه، على )الكفية( فالن وضع يقال:

 على يلبس نحوه او حرير من نسيج والكوفية: رأسه على )الكوفية( فالن وضع

الرقبة. حول يدار أو العقال تحت الرأس

((٠,١٨١٦
G3 المالبس لكوي محال افتتحنا وتج

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا المالبس، لكوي محالً افتحنا يقال:
 ليزيل المصواة عليه أمر أي: حوى للفعل مصدر كي: المالبس، لكي محالً افتتحنا

ثنياته.

لج



4 العالمم شولة1و صحرقية1)كحويةو األخصام -معجمتىك

٠٠*س٠

ا١٨١٧ا,

G8 الجبل هذا صعود على لقادرون أننا علمت ۶وى

 أن والصواب خطا، وهذا الجبل، هذا صعود على لقادرون أننا علمت يقال:

 خبر على تدخل ال المزحلقة الالم ألن الجبل؛ هذا صعود على قادرون أننا علمت يقال:

إن. خبر على تدخل بل ان

((٢٨١٨)

٢ةد قصيرة )لمدة( مقابلتك أريد زرة

 أريد يقال: أن والصواب خطا، وهذا قصيرة، )لمدة( مقابلتك أريد يقال:

عليها. الالم لدخول داعي ال منصوبة ظرفية هنا مدة ألن قصيرة؛ )مدة( مقابلتك

((١٨١٩»»

GS الله رحمك ال،

 الله؛ ورحمك ،ال : يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الله رحمك ،ال يقال:

 المراد ألن عليه؛ يدعو القائل ان السامع يعتقد لئال ،ضرورية الجملة في الواو زيادة ألن
له. اسد

«١٨٢٠»

الزال(الناسفيخيرم)2

 زال( )ما يقال: والصوابأن وهذاخطا، الناسفيخير، )الزال( يقال:
 نفي على معطوفة جاء أو التكرار عند اال الماضي مع )ال( تستخدم ال خير؛ في الناس
 وآلأذرنكم تلوتهعيكمقللقشآاسهما ه تعالى: قال الدعاء، اوي سابق

[.١٦دبه]يوض:

الشاعر: وقال
خمسا السعالي عجائزامثل امسا عجبامن لقدرايت

EJ



 ضرس لهن الله الترك همسا رحهن مافى ياصلن

تعسا إال الدهر واللقين

((١٨٢١>)

G3 عدوانه على المعتدي يكافا أن يجب ال زتة

 أن والصواب ،خطا وهذا عدوانه، على المعتدي يكافا أن يجب ال يقال:

خطا. األول الجملة تركيب ألن عدوانه؛ على المعتدي يكافا أال يقال:

((١٨٢٢))
G3 )اللباء( طفلها الوالدة ارضعت آلج

 يقال أن والصواب ،خطا وهذا ، )اللباء( طفلها الوالدة أرضعت يقال:

يرق. قبألن لوالدة أرضعتالوالدةطفلها)اللبأ(واللبا:اللبنعند

((١٨٢٣))

 لآلع الكرتة أو اللبيسة الحذاء: لبس على تساعد التي لألداة ؟0
 ،خطا وهذا ،الكرتة أو اللبيسة الحذاء: لبس على تساعد التي لألداة يقال:

الحذاء. لباسة يقال: أن والصواب

((١٨٢٤))

G8 اللبن من رطلين اللبان من اشتريت £0

 يقال ان والصواب ، خطًا وهذا اللبن، من رطلين اللبان من اشتريت يقال:

 اللبان أما كثيره، أو وساقيه اللبن بائع فالالبن: اللبن؛ من رطلين الالبن من اشتريت

اللبن. صانع فمو:

«١٨٢»ه

G5 الجواد الفارس لجم 50

 الفارس الجم يقال: ان والصواب ،خطا ومذا ،الجواد الفارس لجم يقال:

خاط. بمعنى: للثياب يستعمل ولجم اللجام البس الجوادوالجم:

لج



2 ا)شالعة امداذطا»|لئحويةوالهئرفيدوشوية معجم تتتتتك

«١٨٢٦»

G5 لحوح إنسان فالن لتج

 ملحاح إنسان فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لحوح، إنسان فالن يقال:

كثيراإللحاح. أي: ملح أو

((١٨٢٧»

GS األلداء اعداؤنا الصهاينة لتج

 الصهاينة يقال: أن والصواب خطا، وهذا األلداء، اعداونا الصهايفة يقال:

 شدة اللدد: يقال: والجانب، الناحية أو الخصام على يدل فعل لد: اللد أعداؤنا

 :لى تعا قال لداد أو لد والجمع ولدود ، لداء ومونثه الد رجل يقال: ،الخصومة

[.١٧ريم:٠ه] »وثزريهقؤمالدًا

((١٨٢٨»

«8الدغ الرجل هذا2

 أي: ألثغ الرجل هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ألدع، الرجل هذا يقال:
غينا. الراء ينطق أن مثل غيره إلى حرف من لسانه تحول

((١٨٢٩)،

الذال( شراب هذا2ا

 أو لذين شراب هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الذ شراب هذا يقال:

شمي. شراب أي: لذ

((١٨٣٠،،

المساروالمصيرم تالزم لتج
 المسار مالزمة يقال: أن والصواب خطا، وهذا المساروالمصير، يقال:ئالزم

 به وتعلق عليه، داوم لزمه: أي: ولزامًا مالزمة الالزم الفعل مصدر والمصيرمالزمة:

يفارقه. فلم

EJ



�
((١٨٣١»

G3 بالصمغ الورق لصقت ۶وى

 الورق الصقت يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالصمغ، الورق لصقت يقال:
متعد ال الزم لصق الفعل ألن بالصمغ

((١٨٣٢,)

S0 السياسة في فعاال دورًا الله رحمه الحسين الملتح لعب G3

 ،خط وهذا ،السياسة في فعاالً دورًا الله رحمه الحسين الملك لعب يقال:
 الفعل ألن السياسة؛ في فعاالً بدور الله رحمه الحسين الملك قام يقال: أن والصواب

متعديًا يكون وال يصح ال بهذا لعب

((١٨٢٣))

So لتًا الغ صدرسابقًا الذي القرار
 القرار يقال: ان والصواب ،خطا وهذا الغ، سابقًا صدر الذي القرار يقال:

 من فاعل فاسم الع أما مبطل أي: ألغي الفعل من مفعول اسم ملغى: سابقًا صدر الذي

وتفكر. رؤية غير من وتكلم أخطا أي: يلغو لغا الفعل

((١٨٣٤>)

So للنظرم منفت هذا عملك
 هذا عملك يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا للنظر، منفت هذا عملك يقال:

الشمال. وذات اليمين ذات الى وصرف لوى )لفت(: الفعل من للنظر الفت

((١٨٣٥)

ا(8 األمر تجبمالفاتهذا2
 تالفي يجب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، هذا مالفات تجب يقال:

الفى. الفعل تذكر لم فالمعاجم األمر؛ هذا

((١٨٣٦)

(8رحلك الق2)

فعل فهمزة رحلك، ألق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رحلك، الق يقال:

EJ



 حححطصسبكيحاستيعوانيعاسسيواكاسقدشانعة ٠ والنفوية والصرفية التحوية ٠ألخطا I معجم
 ه مايأفكون قلقف هى فإذ عصحاك ألق >أن تعالى: قال قطع همزة االمرهنا

.٤١١٧]األعراف

((١٨٣٧)>

so خيره من ينساه ولم اخرى إلى يتعداها لم G5

 أن والصواب ،خطا وهذا خيره، من ينساه ولم اخرى إلى يتعداها لم يقال؟
 ويجزمان اآلخر، معتال الفعلين ألن خيره؛ من ينسه ولم أخرى إلى يتعدها لم يقال:

آخرهام من العلة حرف بحذف

(<١٨٣٨»

Q3 فالن ياتي لما سآتي

 حينما سآتي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، ياتي لما سآتي يقال:
ماضيًا إال بعد الفعل يأتي ال الظرفية ة ألن فالن؛ يأتي

(,٠١٨٣٩>

so الهبة اليوم الشمس حرارة GS

 حرارة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الهبة، اليوم الشمس حرارة يقال:
تلمب التهب لهب، الهب، األفعال: من متلهبة او ملتهبة أو ملهبة او ملهبة اليوم الشمس

»٠٠١٨٤٠ 

so مطبوخة اللوبياء تؤكل GS

 يؤكل يقال: والصوابأن وهذاخطا، ،مطبوخة اللوبياء يقال:توكل
مونثا وليس مذكر اللويياء ألن مطبوخا؛ اللوبياء

»٠٠١٨٤١
SO حوارنا في تقدم اي ثنمست هل GS

 هل يقال: ان والصواب ، خطًا وهذا ،حوارنا في تقدم اي كلمست هل يقال:

 الجملة يالئم ال ومعناه أخرى، بعد مرة تطلب يعني: فتلمس حوارنا؟ في تقدم أي لمست
أوردناها. التي

□



((١٨٤٢»

so نلذع فالن G5

 لوع: الئع، أو ملتاع فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا ملوع، فالن يقال:

الع. الصحيح والفعل هفا عامي والفعل أمرض

«١٨٤٣»

GS ليعة ريح £0

لياع ريح يقال؛ أن والصواب ،خطا وهذا ،ليعة ريح يقال:
 أوحارة، ريحلياع:شديدة واللياع: حزن، ضجر، جزع، إذا وليعانًا: العليعًا

حرمته. الجوع: ليعة

«١٨٤٤>)

so الليونة بعض يتطلب الموقف هذا GS

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الليونة بعض يتطلب الموقف هذا يقال:

 مصدر يرد ولم صلب او خشن ضد الن الفعل من االسم الليان: بعض يتطلب الموقف

المعاجم(. )الليونةفي
((١٨٤٥»

SO لويا العود لويت G3

 فالسي يا؛ العود لويت يقال: والصوابان وهذاخطا، لفيا، العود يقال:لويت

وإدغام. بالقلب إعالل ففيه لوى، للفعل الوحيد المصدر هو

ج
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٠٠ الميم ٠٠
«(١٨٤٦»

G5 مثضية قدر هذه زئة

 أو مئفاة. قدر هذه يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،مثفية قدر هذه يقال:
 القدريقال: عليها تصب :حجارة واألثاييواألثفية الثالثة، الحجارة تحتها وضع

 فيقال نسوة ثالث يتزوج الذي الرجل اما مثقاة امراة أزواج ثالثة عنها مات التي للمراة

(:١قالزهير) مثفي، رجل له:
 يتثلم لم الحوض كجذم ونؤي مرجل معرس سعفًافي احاف

األثافي. بثالثة رماه المثل: ويقالفي

(,٠١٨٤٧)
GS المبالغة صيغة على مثال هات زى؟

 هات يقال أن والصواب خطا، وهذا المبالغة، صيغة على مثالً هات يقال:

المبالغة. صيغة على مثاالً

 نظيره، أي هذا مثل وهذا بالشيء، الشيء مناظرة على تدل كلمة مثل:

 أو كالم، من مقتطعة القول من جملة والمثل: والمثل ،واحد معنى في والمثال والمثل

 ضيعت •الصيف تغييرمثل: دون مشابهه الى فيه وردت ممن تقل ،بذاتها مرسلة

أمثال. والجمع خطيب« كل قول جمينة •قطعت و اللبن

 ٠]الجسة:ه[ <كمثآللحماريحمألتفارًا تعالى: قوله األمثال من ورد ومما

لشاعر: التيتحويالحكمةقول األمثال ومن

اليبس مجرى التجري السفينة إن مسالكها تسلك ولم ترجوالنجاة

١٦٥FB التبريزيص العشر، القصائد (شرح١ )



صجماخاثحيككثيتكانثيتثاتة
((١٨٤٨»

CS األموربسيطة هذه مثل □،؟

 هذه مثل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األموربسيطة، هذه مثل يقال:

 لزامًا وكان ،مبتدا ليست واألمور األمور عن اخبرت األولى فالجملة بسيط؛ األمور

المبتدا. ألنه )مثل اإلخبارعن

(,١٨٤٩>)

ح المجبر إلى ذهبت2ا

الجابر. إلى ذهبت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المجبر، إلى ذهبت يقال:

 العظم جبرت يقال: ،واالستقامة والعلو العظمة من جنس على يدل فعل جبر:

 العظم به يضم الذي للخشب :ويقال فجبر اإلله الدين جبر قد : ( العجاج قال فجبر

 فاعله اسم جبر:يشتق جبارة، له: السوارفقيل وشبه جبائر. والجمع الكسيرجبارة،

الكسير العظم به ليضم الخشب يضع الذي والجابرة جابر، فيقال: فاعل وزن على

((١٨٥٠»)

03 ممحى اللوح كان وعة

 ممحيًا اللوح كان يقال: أن والصواب خطا، وهذا ممحى، اللوح كان يقال:

أمحى الفعل من المفعول اسم يوخذ وال يمحي، أو يمحو محا الفعل: من ممحوا أو

(,١٨٥١)،

03 اليوم المدارس مدراء اجتمع ؟0

 اجتمع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اليوم، المدارس مدراء اجتمع يقال:

او شركة كمدير األمور من أمر تصريف يتولى من المدير: ،اليوم المدارس مديرو

- ٤ص العجاج ديوان (١ )

-------------------------د،
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 وزن على عاقل لمذكر صفة تكون ان فعالء على الصفة جمع شروط ومن مكتب،

 نبيه: مثل ذم او مدح سجية على دالة ،مضاعفة غير ،الالم صحيحة بمعفى فعيل

مدير فهو يدير أدير الفعل أمامديرفمن كريم:كرماء، لئيم:لوماء، ء، نبها

»١٨٥٢)> 

G8 مديون فالن £0

 مدان او مدين، فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مديون، فالن يقال:
 وادنت دنت ويقال: ودان:ثردينه مدين، بمعنى دائن، فمهو اقترض دانفالندينًا:

[.٨ ٦]الواقعة: 6غيرمريين فلؤآلإنكتم تعالى: قال بدين اخذت إذا

الهذلي: ذويب أبو قال
وفي قلي المدان بان األولون وأنباه ادان

((١٨٥٣>)

G3 مرداء فتاه هذه £0

 ألن أمرد الفتى هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مرداء، فتاه هذه يقال:

لحيته. ينبت ولم شاريه طر من األمر:

«(١٨٥٤)

GS الحسابية التمارين هذه حل £0

 هذه حل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ٠ الحسابية التمارين هذه حل يقال:

لفعله. وغيرمؤكد احرف ثالثة مصدرجاوز التمرين ألن الحسابية؛ التمارينات

((١٨٥٥»

٢ةت موارني رجل هذا ؟0

 ماروني رجل هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا موارني، رجل هذا يقال:

 الكنيسة مذهب على الغصارى من طائفة والمارونيون •مارون القديس إلى نسبة

الرومانية.

EJ



((١٨٥٦»

G3 الورقة عن الحبر انمسح ؟0

 الحبر امحى يقال: أن والصواب خطا، وهذا الورقة، الحبرعن انمسح يقال:
غيرصحيح. انمسح فالفعل ،عليما ما ذهب أي: الورقة عن

((١٨٥٧» 

للم الحاجة مساس زتج

 أو الحاجة مس يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحاجة، مساس يقال:

جدًام شديدة إليه الحاجة أي: مسيسها

,,١٨٥٨))

G3 أمساء فيجمعمساء:2

أمسية. يقال: أن والصواب وهذاخطا، امساء، :مساء يقال:فيجمع

((١٨٥٩))

SO األعور فالن مصران التهبG3

 مصير التهب يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا األعور، فالن مصران التهمب يقال:

الجمع. جمع فمي: مصارين أما أمصرة أو مصران وجمعه: المعي فالمصير األعور، فالن

١٨٦,,٠))

ا(8 ممطور يوم هذا 80

 ماطر، يوم هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ممطور، يوم هذا يقال:

نقول:مكانممطور. ويصحممطورمعالمكان، وممطر، ومطيرومطر،
((١٨٦١)

(8فالنيرعىالماعز2ه

 المواعز يرعى فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الماعز، يرعى فالن يقال:

[.١٤٣يح]األدعلمم: ألمنزأستية١>ومرك فألصالى: ويعال:معزومعيزومعاز، المعز، أو

لج



ا لضالمةوالصتهبةوالشنفيةا االخطاءالثعوية ممجم كتتك

«١٨٦٢>ا

ا(8المسالة الطالبفي تمعن2ا

 أمعن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،المسالة ه الطالب تمعن يقال:

فيها. فكره أطال أي: أمعن ،المسالة في الطالب
١٨٦٣,١)،

الغربي الموسيقى معهد هذا ؟0

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغربي، الموسيقى معهد هذا يقال:

للموسيقى. هو وإنما للمعهد ليس هنا فالوصف الغربية، الموسيقى معهد
١٨٦٤١١،،

G3 خياطة )ماكينة( الخياط اشترى ۶وى

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا خياطة، )ماكينة( الخياط اشترع يقال:

 بخارية بقوة تدار أو الرجل أو اليد تديره جهاز وهي: خياطة )مكينة( الخياط اشترى

مكنات. والجمع كهربية أو

»١٨٦٥،،

G3 بالمطالعة الفراغ إمالء فالن يحب £0

 يقال: أن والصواب ،خط وهذا ،بالمطالعة الفراغ إمالء فالن يحب يقال:
إمالء ب أمأل نقول وال مأل الفعل مصدر ،بالمطالعة الفراغ ملء فالن يحب

(١٨٦٦١»

G3 بالماء ملئ اإلناء هذا ؟0

 مملوء اإلناء هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالماء، ملى اإلناء هذا يقال:

 فهو: الملى أما ياخذ ما بقدر اإلناء فى الماء وضع :مأل الفعل من ممتلئ أو مآلن أو بالماء

القضاء. والحسن المقتدر، الغنى

EJ



الشابعة جثئشدؤمية7

((١٨٦٧>)

08بكى أن نفسه فالن تمالك ما ؟0

 ما يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بكى، أن نفسه فالن تمالك ما يقال:

متعد. ال الزم تمالك الفعل ألن بحى؛ أن فالن تمالك

(<١٨٦٨ »

G8 واسعة ارضًا فالن استملك وكة

 امتلك يقال: أن والصواب خطا، وهذا واسعة، أرضًا فالن استمس يقال:

 إلى متعد وهو الطلب يفيد واستمك أوتملكما، أوملكما واسعة أرضًا فالن

مفعولين.

(١٨٦٩٠>)

P3 صحيحة اإلمالء هذه ؟0

 اإلمالء هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا صحيحة، اإلمالء هذه يقال:

املى الفعل مصدر مذكر اإلمالء ألن صحيح؛

١٨٧٠١٠>>

لالع الماليا يلبسن النساء زتج

 يلبسن :النساء يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،الماليا يلبسن التساء يقال:
مالءة. مفرد جمع :المالء

«١٨٧١»

(8السرير مالية هذه وتج

 السرير مالءة هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السرير، مالية هذه يقال:

السرير. فوق يوضع الذي الغطاء والمالءة:

———EJ



((١٨٧٢))

03 الناس من ماليين حضر وتة

 حضر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الناس، من ماليين حضر يقال:

الجموع(. منتهى )صيغة الصرف من ممنوع ماليين ألن الناس؛ من ماليين

ا( ١٨٧٣))

03 اجله من السيدة جاءت ۶زة

 جاءت يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،أجلما من السيدة جاست يقال:

به. يوصف أن يجوز ال )من ألن أجلها؛ التي جاست أو ،اجلها التي من السيدة

((١٨٧٤)) 

8اسمفالنةمها2ص

 ألن مهاة فالنة اسم يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،مها فالنة اسم يقال:

الوحشي. البقر وهي: مهاة جمع المها

((١٨٧٥))

03 بقدونس إضمامة اشتريت وتة

 اشتريت يقال: أن والصواب خطا، وهذا بقدونس، إضمامة اشتريت يقال:

 وهي تزرع ،الخيمية الفصيلة من بقلة المقدونس: ، بالباء ال بالميم مقدونس إضمامة
المشمورة. الخضر من

((١٨٧٦))

03 مهووس رجل هذا وتة

 مهوس رجل هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مهووس، رجل هذا يقال:
 وكل الطوفان: فالوس: حيرة، فى ومجيءوذهاب طوفان على يدل فعل هوس:

 وطاقةهوسة: أكولهواس، األكليقال: شدة والهؤس: كلبفيجراةهوس،

نفسه. يحدث الذي والمموس: وبههوس، ومنقولهم، ضعيفة،



((١٨٧٧))

G3 حادة الموس هذه 80

 الموسى هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،حادة الموس هذه يقال:

 مواس والجمع وتونث تذكر بها يحلق فوالذ من حادة آلة والموسى: حادة

وموسيات.

((١٨٧٨))

G3 صافية الماء هذه 80

 أو صافية المياه هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صافية، الماء هذه يقال:

مذكر. الماء ألن صافو؛ الماء هذا

((١٨٧٩))

لالج القضية تمييع إلى المغرضون يسعى 80

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،القضية تمييع الى المغرضون يسعى يقال:

 تحويل واإلماعة: أسال أماع: الفعل :مصدر القضية إماعة إلى المغرضون يسعى

غاز. أو سائل إلى الجامد

((١٨٨٠))

G5 المياعة أو الميوعة تنافي الرجولة £0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا المياعة، أو الميوعة تافي الرجولة يقال:

 اما وسال، ذاب الجسم: وماع فتروحمت أي: ماع الفعل مصدر الميع: تافي الرجولة

المعاجم. في تردا فلم والمياعة الميوعة



ا لضاسممسغويةاوا والسترهية االخطاءالشعوية ممجم تتتك

٠٠ النون *٠
(١٨٨١٠,)

لالع المقامة عن نبذة فالن قرا ؟0

 فالن قرأ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،المقامة عن نبذة فالن قرًا يقال:

 »أوكلما تعالى: قال يدي من القيته نبذًا: أنبذه الشيم نبذت ،منها نبذا أو ئبذة

•'[. ]البز•:•< كرهـلمآلثذيذوزكل۴بل ئتذه.زيىتئهت١عتهدوأءةئ

«١٨٨٢ر)

«8*تنابزالحكام

 اي: الحكام تنابذ يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحكام، يقال:تابز

 تعالى: قال بهام تعايروا فمعناه: باأللقاب التابز أما عداوة عن وتفارقوا اختلفوا

 %وال تمالى: وقال ٢١٨٧عران: ]ى ه واشتروايوهتمناقليال ظهورهم ررآء فتبذوه

[.١١ ]التجرات: ه ءآللقب تجئ تأل ذىؤ١نيزذا

((١٨٨٣)

G3 النبع من قربته فالن مأل &0

 فالن مأل يقال أن والصواب ،خطا وهذا النبع، من قربته فالن مأل يقال:
خرج ونبوعًا: نبعًا األرض من ونحوه الماء نبع يقال: الينبوع. من قربته

 لمصدر ويقال ونحوه، الماء مخرج المنبع: ورشح، نضح البدن: من العرق نبع يقال:
 والسهام، القسي من سخذ الجبل قلة ي ينبت شجر والنبع: منابع، والجمع منبعه الشيء:

 والينبوع: األصل جد ما كريم: نبعة من وهو المراس، شديد الفبع: صليب فالن ويقال:

٠ منآلزضيبوعا لنا تفجر حق لك نزمرب لن لوأ وقا تعالى: قال ينابيع والجمع الماء عين

□



 !.وقالتعالى:آلمترأنالهأنزلينالسملهمآةفسلكرييبيعف[ألرضه٦سراء:.٧7

الليل«. مصابيح العلم ينابيع »كونوا : ( ) مععودظه ابن قال ٠[٢ ١ الزمر:

: ( شوقي) أحمد وقال
التنزيال وناول الحديث فسقى محمدًا البيان ينبوع وفجرت

((١٨٨٤))

استناتشالفقراءأرغفةالخبز

 نتش يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا الخبز، ارغفة الفقراء تقاتش يقال:

 المعاجم في يرد فلم ضاتش الفعل اما تنازعوها أو تجاذبوها أو الخبز أرغفة الفقراء

 اللغو رسزعودئبمكاذا> تعالى: قال أوسازع تجاذب يقال: بل ساتش اليقال: ذلك وعلى
 .وقالتعالى:فتزعواأمرهمبينهوترواآلجوىه٢٢٣اللور:4فبهارالتأيء

.٦٢]طه:

,(١٨٨٥))

لآلع نجام نجم: جمع في زتة

 ،النجوم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا نجام، نجم: جمع فى يقال:

 مثل بذاته المضيء السماوي والنجم:الكوكب والنجم، واألنجام، واألنجم،

الشمس.

((١٨٨٦>)
المنخاروالنخار؟2

 المثخروالمنخر، يقال: أن والصواب خطا، وهذا المثخاروالمنخار، يقال:

األنف ثقب أي: والمنخور

.٤٥٦ ص٠٢ج الميداني االمثال (مجمع١)

.١٨١ ص ١ج شوقي، احمد الشوقيات، (٢)



ا لضالعة والنفوية والرفية االخطاءالئحوية معجم

(,١٨٨٧))

(8األمطار تدورة من منطقتنا تعاني زنة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمطار، ندورة من منطقتا تعاني يقال:

قلتها. أي: ندرتها أو ئدرتها أو األمطار ندور من منطقتنا تعاني

«١٨٨٨)ا

G5 األدب نوادي أرتاد ؟0

 ،األدب أندية أرتاد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األدب، نوادي أرتاد يقال:

 والندي: النادي يقال: ، الشيء في بلل على يدل وقد تجمع، على يدل فعل ندي:

 ألنهم بمكة؛ الندوة دار قيل: لذا بندي فليس تفرقوا وإذا حواليه؛ القوم يندو المجلس

يجتمعون. أي: فيها يندون كانوا

األعشى"(: قال الندي، جالستهفي ويقال:ناديته،

المقالدا أللقى أوالقمرالساري قناعها لقت1 الشمس لوينادي فتى

فيه. القوم لجلوس مهيا مكان والنادي:

,,١٨٨٩)،

نذر( عطاء هذا ؟0

 أي نزر: عطاء هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا نذر، عطاء هذا يقال:

 أو صدقة من نفسه على اوجب ما او ،لربه المرء يقدمه ما فهو: النذر أما تافه قليل

نحوهما. أو عبادة

(,١٨٩٠))

G5 دمه فالن استنزف ؟0

 أو دمه فالن نزف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا دمه، فالن اسعزف يقال:

العامة. أقوال من وهذا استفرغ يعني: اسقزف فالفعل أنزف

.٤١٢ ص ٥ج ،فارس ابن اللغة مقابيس (١)

i



((١٨٩١»

So 03 وطنه عن فالن نزح

 وطنه عن فالن انتزح يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وطنه، عن فالن نزح يقال:

يعدت الدار: ونزحت أونفذ ماوها قل أي: اآلبار نزحت فيعني: نزح أما عنه ابتعد أي:
,(١٨٩٢)) 

so البلد على القبيلة تقديم األنسب G8

 تقديم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،البلد على القبيلة هديم األنسب يقال:

المالءمة. بمعنى يأتي ال وهو نسب الفعل من صيغ فانسب مناسبة؛ اكثر البلد على القبيلة
((١٨٩٣»»

G3 الوزن مع الطول يتناسب أن يجب ؟0

 يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا الوزن، مع الطول يحاسب ان يجب يقال:

الزم فعل وتاسب ويوافقه يالئمه أي: الوزن الطول يناسب أن يجب
(<١٨٩٤»

So 03 منعشة ء هوا نسمة هبت

 نسيم هب يقال: أن والصواب ،خط وهذا منعشة، هواء نسمة هبت يقال:
 فهي النسمة أما اثرًا ئعفي وال شجرًا تحرك ال اللينة الريح والنسمة: منعش هواء

نواس أبو قال وغيره الحمام العرقةي
 نجومه لعزمن I معسكرفي حريمه في والليل قدأغتدي

حيزومه يطرفي يدعه أديمه في قدتنسم والصبح

((١٨٩٥»

SO العليلة النسائم علينا هبت G5

 علينا هبت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العليلة، النسائم علينا هبت يعال:
اللينة. الريح والنسام: العليلة النسام

.٣٥٧ ص ، ١المعاني،ج معجم (١ )

E)



ائفحويةوالدترقيةواللغويةااشاااة٠مل»جماألخدال ال

(١٨٩٦٠»

،(S لآلع قصيدة الطالب نشد

 الطالب أنشد يقال: أن والصواب خطا، وهذا قصيدة، الطالب نشد يقال:

وسال طلب فمعناه: )نشد( اما عال، بصوت قرأها أي: قصيدة
(١٨٩٧٠),

G3 نشط طالب أنت

 أو ناشط طالب أنت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا نشط، طالب أنت يقال:

 إلى مكان من خرج او سين فيعني: نشط الفعل أما للعمل نفسك تطيب أي: نشيط
الرمة: قالذو آخر،

شبت الحذهادناشط مسفع اكرعه بالوشي يمش ام أذاك

١٨٩٨٠٠»

G3 نصوح رجل أنت وتة

 أو ناصح رجل انت يقال: ان والصواب ،خطا وهذا نصوح، رجل أنت يقال:
 تعالى: قال فكثيرالنصح، النصوح: أما رأيه يبدي حتى احدًا تغش ال أي: نصيح

[.٦٨]األبراف: يح لن ع١رموأرًاتؤذ ركدصتج ئم٠

١٨٩٩٠٠»

GS الرجل هذا انصف وتة

 هذا آنصف يقال: ان والصواب وهذاخطا، الرجل، هذا انصف يقال:

قطع. همزة همزته الفعل أمر ألن الرجل
(( ١٩٠٠»»

G3 نضوجًا الطعام نضج وعظ

 لطعام نضج يقال: ان والصواب خطا، وهذا نضوجًا، الطعام يقال:نضج
 ذصره الوسيط أن إال )نضوج( المصدر المعاجم في يرد فلم نضاجا؛ أو ئضيجًا أو ثضجًا

قياسا يصح وقد

B



——فب1±±±ث/ت±
«١٩٠١»

لالع ينضرحوله فالن £0
 ،حوله ينظر فالن :يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،حوله ينضر فالن يقال:

النظر. يكثر أي: حوله

(١٩٠٢٠>)

٢لد النعس غلبني £0

 وهو النعاس غلبني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النعس، غلبني يقال:
نعس. الفعل مصدر

((١٩٠٣>)

لالع جديد نعل هذا £0

 ألن ؛جديد نعل هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،جديد نعل هذا يقال:
مذكرة. وليست مؤنثة النعل

((١٩٠٤»
الع فالنًا انعي £0

 نعى الفعل من فالنا أنعى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،فالنا انعي يقال:

بموته. أخبر اي: ينعى
(,١٩٠ ٥»

لالع الجميع إلى موجهة النعوة هذه £0

هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجميع، إلى موجهة النعوة هذه يقال:
زهير؛ قال نعيًا نمى الفعل: مصسر الجميع إلى موجه النعي

 بالدم العشيرة مابين تبزل بعدما مرة بن ناعياغيظ نعى
ناع. الفاعل: فاسم

((١٩٠٦))

الع المالجئ من الطعام نفن £0

من الطعام ئفد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المالجن، من الطعام نفذ يقال:

------------------------دن



الشنادعة واللغوية لصرفيةالنحويةوا األخطاء معجم  تكز/ ٦ I اا٦.ب t ٠ ردت غ٦٠ و( a. ٠٠ألر T وا وح ١لذ*ا I ألخطًا I صعجم

 الى الكتاب ونفذ ،حاله على مضى ،لوجهه فالن نفذ ويقال: مضى :ئفذ ،المالجئ

 إن رانانى بمغبرلين > تعالى: قال نفذ الرمية: من السهم مرق يقال: وصل فالن

 [.٣٣]الرحس:<٠لمالدثلطر١ألئئذوك ل١رهزااآئدر٧٢و أتطارًالكئالب عى ًاتتكذإلأنتئدوًا

 ٠ مالدوننفاد لرزقنا هذا هإن تعالى: قال الغناء والنفاد: وذهب فنى الشيء: وئفد

[.٩٦]الذحل: < تاق آس تاعنئكحعددتاعنتك > عالى: وقال ه[.٤ن:٠]

(: هرمة) بن ابراهيم فال
انفدا هو إذا ويهتزمرتاحًا البدريستمطرالندى اغركمثل

الخطيم: بن قيس وقال
أضاءها لهانفذلوالشعاع ثائر طعنة عبدالقيس ابن طعنت

« ١٩٠٧»

G3 الرجل نفس جاء نتة

 نفسه؛ الرجل جاء يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الرجل، نضس جاء يقال:

 المؤكد على بضميريعود وتتصالن المؤكد تقبعان للتوكيد وعين( )نفس فكلمتا

أنفسمما الرجالن جاء معل: ،وتعية وإفرادًا وجمعًا وتأنيثًا تذكيرًا وتطابقانه

»١٩٠٨>)

GS نفساني طبيب هذا ؟0

 نفسي طبيب هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا نفساني، طبيب هذا يقال:

إلىنفس. نسبة
 أو الهواء نسيم أنفاس: والجمع النفس أما ونفوس أنفس على تجمع الثفس:

نفس. نقول: الثالثي إلى النسبة وفي للسفس انفه الرئة ذي الحي فم من يدخل ريح
الضبي: عتمة بن الله عبد قال

الصدورقتادها تلك من فالحل فنفاسة شناءة صدورهم

،١٧٤ ص ، ٢ج الجاحظ والتبيين، البيان (١)

i
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G3 األخالق مع تتنافى القضية هذه £3

 هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األخالق، مع تنافى القضية هذه يقال:

فالزم. تتافي: اما ،وتباينها تعارضها األخالق: حافي القضية

«١٩١٠ا)

G3 ئقاط نقطة: جمع في £0

ونقاط. ئقط يقال: أن والصواب وهذاخطا، نقاط، نقطة: يقال:فيجمع

١٩١١,٠)>

GS الخشاف أو النقوع شربت £0

 أو النقوع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخشاف، أو النقوع شريت يقال:
المجفف. المشمش وثمر الزيت من يتخذ التي الشراب وهو النقيع

١٩١٢٠٠>>

GS الموظفين تنقالت £0

 أو الموظفين ثقول يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا الموظفين، تتقالت يقال:
 لذا العمل روساء رغبات من إال يكون ال الشقل وألن الزم، سقل الغعل ألن نقالتهم؛

.0)نقل المتعدي الفعل من نشتق

١٩١٣,٠>>

8المريضاآلنفيمرحلةالنقاهة2

 المريض يقال: أن والصواب خطا، وهذا النقاهة، مرحلة في اآلن المريض يقال:
الغمم. فتعني النقاهة اما ضعف وفيه صح أي: )نقه( الفعل من النقه مرحلة في اآلن

,١٩١٤٠،>

(8*منكبقالنقوية

 فالن منكب يقال: أن والصواب خطا، وهذا ‘فوهة فالن منكب يقال:
مذكر. منكب ألن قوي؛

———E3



ا اشويةوالمئرفيةو|شويدالشسة٠معجماألخطا طل

((١٩١ »ه

G3 بنكس المريض أصيب ؟0

 أصيب يقال: والصوابأن خطا، وهذا المريضبنكس، اصيب يقال:

البرء. يعد المرض عودة بالنكس: المريض

((١٩١٦))

GS ناكرللجميل رجل هذا )،£

 منكر رجل هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا للجميل، رجلناكر هذا يقال:

 وزن على فوق الفعل من يصاغ وهو جحد. أنكر: الفعل من فاعل اسم ومنكر: للجميل

 تعالى: قال اآلخر، قبل ما وحسر مضمومة ميمًا المضارعة حرف بإبدال المعلوم، المضارع

دسف:ءه[4لدمنكرون وهم عيدنعرفهم فدخلوا وجآإخوةيوسف ه

((١٩١٧))

G5 نماذج وأنموذج؟ تموذج جمع في ؟0

 يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا نماذج، وأنموذج: نموذج جمع فى يقال:

وأنموذجات نموذجات

((١٩١٨))

S0 8وانهار نهارات نهار: جمع في

 ئهر يقال؛ ان والصواب ،خطا وهذا وأنهار، نهارات نهار: جمع فى يقال:

أنهرة و وأنهر،

((١٩١٩))

GS المريض الحمى انهكت ؟0

 نهكت يقال: أن والصواب وهذاخطا، المريض، الحمى يقال:أنهكت

وجهدته. وهزلته اضنته أي: المريض نهك أو انتهكته او المريض الحمى

R



((١٩٢٠>)

G3 القوى منهك حمال هو ؟0

 حمال هو يقال: أن والصواب ،خط وهذا القوى، منمك حمال هو يقال:

 الفعل من المفعول اسم يوخذ وال )منموك( )ئمك( من المفعول اسم ألن القوى؛ منهوك

الرجز. منهوك يقال: أنهك،

(,٠١٩٢١،

لالع العريية لغته عن ناهيك لغات بثالث الشعر نظم على قادر فالن ؟0

 وهذا ،العربية لغته عن ناهيك لغات بثالث الشعر ئظم على قادر فالن يقال:
 أي: العربية لغته بلة لغات بثالث الشعر ئظم على قادر هو يقال: ان والصواب ،خطا

واالستعظام. للتعجب فهي ناهيك كلمة أما ذلك، على عالوة

((١٩٢٢،>

so الع فالنة النائب قالت

 فالنة النائبة قالت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،فالنة النائب قالت يقال:

 النائبة: ومنمعاني أوعمل، أمر والنائب:منقاممقامغيرهفي نائب، مؤنثكلمة

 فال الحوادث أي ونوائب نائبات والجمع تصيبهم اي الناس توب ألنها والمصيبة؛ ،النازلة

الشرعي. الحاكم القاضي: من المأخوذ القاضية وكذلك النائبة كلمة استخدام ضيرفي

(١٩٢٣٠>>

SO الع النواتية يديرالسفينة: الذي للمالح

 يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا النواتية، السفينة: يدير الذي للمالح يقال:
النوتية. أو النواتي

«١٩٢٤»

so الع باللوم علي فالن أناح

 او علي انححى يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ياللوم، علي فالن اناح يقال؟

إلي. صرفه اي: باللوم علي نحى

O



دةالشالعة٠لقغ٠التوااارقيه"و٠٠أل،اأااا٠داجم الؤ

(,١٩٢٥»

GS بفالن مناط األمر هذا £0

 األمر هذا يقال: والصوابأن خطا، وهذا بفالن، األمرمناط هذا يقال:
أيضًا الثاني الفعل أجاز الوسيط ولكن ناط«0 ال )ناط« الفعل ألن بفالنه منوط

«,١٩٢٦)>
G3 ونيف عشررجال خمسة جاء لتة

 جاء يقال: أن والصواب وهذاخطا، ونيف، رجال يقالنجاءخمسةعشر
العقدب بعد إال تستعمل ال نيف فلفظة ونيف رجال عشرون

,(١٩٢٧)) 

G3 ألف على الدنانير تنوف زى؟

 الدنانير تنيف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الف، على الدنانير تنوف يقال:

الف. على تزيد ئنيفأي: أو ألف على

(,١٩٢٨)> 

G3 يريد ما نوال فالن يستطع لم )تة

 والصواب ، خطًا وهذا ، نواالً ينال نال من يريد ما نوال فالن يستطع لم يقال:

 حصل يعني: اليائي نال ألن نيال؛ ينال نال من يريد ما نيل فالن يستطع لم يقال: أن

 %راليكوتموكاينيظ تعالى: قال يعني:العطاء. الواوي ونال الشيء، على

٠[١٢٠له،ءتلكخح<]التوبةحرله دالائ بأن عتدت بى أليالوبتج٦و للتكعاذ١

«١٩٢٩»

G3 نؤومة امرأة وهذه نؤوم رجل هذا ؟0

 هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،نوومة امراة وهذه نووم رجل هذا يقال:

 هذه فى والمؤنث المذكر يستوي حيث النوم كثيرة أي نؤوم امرأة وهذه نؤوم رجل
الصفة.

FB



يالشائعه واللغوية والصرفية النحوية ٠األخطا معجم7
((١٩٣٠»»

G3 لألعصاب مرهق لنوى ا ؟0

 مرهقة النوى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا لألعصاب، مرهق النوى يقال:

مونثة. البعد بمعنى النوى ألن لألعصاب؛

,,١٩٣١)>

GS حسنة نواياه فالن ؟0

 حسنة نياته فالن أنيقال: والصواب خطا، وهذا ‘حسنة نواياه نالن يغال:

نوايا. على تكسير جمع تجمع وال نيات، على سالمة جمع تجمع نية ألن

 إلى دار عن التحول التوى يقال: ،عجمه أو الشيء مقصد على يدل فعل نوى:
 بالحفظ قصده كانه الله: نواه يقال: له، قصد إذا األمرينويه: نوى يقال: دار،

والحياطة.

 األمر منه لألمرالصغيريتولد يضرب )ا(. النواة الشجرة او المثل: في يقال

 األعمال •إنما ٠ قال نيتك، نيته صاحبك ونويك: تويه، الذي الوجه والفية:

التمر. ففوى الفوى: اما النيات، النية: وجمع نوى ما امرن لكل وإنما بالنيات،

قالتعالى: ،نوايا والنواة:تجمععلى بنواء، ورمى أكله التمر: ويقال:نوى

(.١شتالزى،<]اصم:ه١ش'ةآل١>لمذ

عمرو: بن بشامة وقال

 أصقبت تكن لم النوى كأن
السعدي: األهتم بن عمرو وقال

 النوى شطت ان أسماء على وهان

كاهل: أبي بن سويد وقال

بكرتمزمعةنيتها

حلوال اديم قوم تات ولم

ويتوق واله إليها يحن

اندفع. فم بها الحادي وحدا

.٥٩ ص ١الميدانيج األمثال مجمع (١)

------------------------- EJ
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((١٩٣٢»

G3 )نيء( لحم هذا وة؟

 انه أي نيء: لحم هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا )نيء(، لحم هذا يقال:
اللحم دون الشحم فمو: الني أما ناضج غير

(,١٩٣٣>)

03 فالن قلب نياط تقطعت وهع

 نياط نقطع ال:٠يق أن والصواب وهذاخطا، فالن، قلب نياط تقطعت يقال:
األورطي او الوتين، عرق ومعناه: مذكر. مفرد نياط ألن فالن؛ قلب
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٠٠ الداغ ٠٠

((١٩٣٤»

G3 هذا فعلت انني هب زعة

 هذا: فعلت هبني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،هذا فعلت أنني همب يقال:

وهب الفعل من فقط لألمر كلمة ،احسبني اي:

((١٩٣٥»»

G3 هتن سحاب هذا

 هتون، سحاب هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا هثن، سحاب هذا يقال:

الماء. من فيه ما يصيب أي: وهتان وهاتن،

((١٩٣٦))

So تركيا إلى لسفر ا في هجست G3

 هجس يقال أن والصواب ،خط وهذا ،تركي رلى السفر فى هجست يقال:

ببالي. وخطر خلدي في وقع اي: صدري وفي فيا تركيا إلى السفر
 د الخفي بالصوت الجس: معاني ومن تفقهها وال تسمعها النبأة والبجس:

فارتددت ردني فاتهجست: كذا عن هجسني

((١٩٣٧))

03 الكلمة حروف تهجئة الطالب إلى المعلم طلب دعة

 والصواب ،خطا وهذا ،الكلمة حروف تهجئة الطالب إلى المعلم طلب يقال:

 تقطيع أي: هجاء: أو تهجي او الكلمة حرف تهجية الطالب إلى المعلم طلب يقال: أن
الياء إلى األلف من هي: الجاء وحروف ،حركاتها مع حروفها وتعداد اللفظة

«١٩٣٨»

هدسفالنفياألمرمام2

فى فالن حدس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، فى فالن هدس يقال:



تتصجلجكككجكاتفيتننيتكمك
وخمن ظن أي: خلده فى هجس أو األمر

«١٩٣٩»

so 03 الجيزة في الفرعونية األهرامات زرت

 أن والصواب ،خطا وهذا الجيزة، فى الفرعونية األهرامات زرت يقال:

 على الهرم لجمع مسوغ وال أهرام، هرم فجمع الفرعونية؛ األهرام زرت يقال؟
اهرامات.

«١٩٤٠»

البرد فالنهراه2

 ،البرد أهراه فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،البرد هراه فالن يقال:
 وكذا شدته، اصابته البرد: يقال:هرأه ممراه:هراه، وهريًا:ضريه، هراه:هروًا

 وفيه: الحالم أهرًا قتله. فالنا: أهرًا أبردوا الرواح: ف القوم أهرا ويقال؛: . أهرأه

وبالغ. أنضجه اللحم: أهرا يصب، ولم أكثر

«١٩٤١»

SO 03 ونحوه الذباب فالن هش

 فالن نش يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ونحوه، الذباب فالن هش يقال:

برفق. طرد اي الذباب

<,١٩٤٢»

SO 03المطر هطون زاد

 ألن المطر هطل زاد يقال: أن والصواب خطا، وهذا المطر، هطول زاد يقال:
وتهطاال. وهطالنًا، الفعلهطلهطاًل، مصدر

«١٩٤٣ا)
SO 03 ناجح؟ نيدًا )ن هل

ألن ناجح؟؛ زيد هل يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ناجح؟ زيدًا إن هل يقال:

.٤٩ص٦ابنفارسج اللغة، (مقاييس١ )



صمجالخكثحيتاكثيكانيكة
لالستفمام. وهل الواقع لتقرير فمي التوكيدية إن على تدخل ال هل

 اال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التكريم؟ فالن يستحق ال هل يعال:

بالنفي ال باإليجاب مختصة هل التكريم؟ألن فالن يستحق

«(١٩٤٤»

SO المجتمعين همروجة بين الحقيقة ضاعت G3

 أن والصواب ،خطا وهذا المجتمعين، همروجة بين الحقيقة ضاعت يقال:

 والخفة الخبرواالختالط، التخليطفي أي: الهمرجة وسادت الحقيقة ضاعت يقال:

العامة. كالم من والمروجة والباطل الناس، ولغظ
(,١٩٤٥>)

So لنسيم ا هيمنة سمعت G3

 هينمة سمعت يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا النسيم، هيمنة سمعيت يقال:

السيطرة. فمي: اليمنة أما جدًا الخفيف الصوت والينمة:النسيم

«١٩٤٦»

So هناء يعيش.فى فالن G5

هناءة في يعيش فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، هناء في يعيش فالن يقال:

(,١٩٤٧))

so مهووس رجل هذا G3

 مهوس رجل هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا مهووس، رجل هذا يقال:

هوس. ذو أو نفسه يحدث أي

((١٩٤٨»

SO بالعصا خصمه فالن هول G5

 فالن هود يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بالعصا خصمه فالن هول يقال:

العامة. أقوال من هنا هول والفعل يفعل، ولم بها يضربه أن هم أي: بالعصا خصمه

------- EJ



ص لغالعةوالنغويةا والترفية النحوية األخطاه معجم

«١٩٤٩»
so ألبيه احترامًا هامه فالن حنى G3

 حنى يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ألبيه، احترامًا هامه فالن حنى يقال:

هام. هامة: وجمع الرأس هي االمة ألن ،ألبيه احترامًا هامته فالن

((٢١٩٥٠)

8الناقة فالن أهاج 23

 أو الناقة فالن هاج يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الناقة، فالن أهاج يقال:

٠ هيجها

 تعالى: قال النبات يبس على يدل كما ، الشيء توازن على يدل فعل هيج:

 إذا اإلبل: وهاجت ٠[٢ ١ الزمرم 4 فنهمضفراثريجعله,حكما يهيج هتم
 أهيجت أيبس، أهاجفيعني: أما ريعها وكثر نغمت السماء: وهاجت عطشت،

روية: قال ذوى، قد هائجًا نباتها صادفت األرض:

البرق ذات من الخلصاء وأهيج

الملوح: بن قيس وقال
وجد على وجدًا مسراك زادني لقد نجد من هجت متى نجد صبا يا اال

»١٩٥١))

So قدع هينته على يمشي فالن

 يمشي فالن يقال أن والصواب ،خطا وهذا هينته، على يمشي فالن يقال:

ورفق. بتودة أي: هونة على أو هينته على

»١٩٥٢))

SO مهاب القاضي هذا G3

 القاضي هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مهاب، القاضي هذا يقال:

الجانب. مخوف أي: مهوب أو مهيب

R
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٠٠ اس ٠٠
((١٩٥٣»

G3 توأمًا المراة وضعت £0

 ،خطا وهذا اثنين(، مولودين وضعت أنها )بقصد توأمًا المرأة وضعت يقال:

 ،واحد بطن في غيره مع المولود هو التوام ألن توأمين؛ المرأة وضعت يقال: أن والصواب

توائم على يجمع واحد فالتوام ،زاد ما إلى االثغين من

((١٩٥٤»

(8تقاة رجال عندنا2

 ثقات رجال عندنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا ثقاة، رجال عندنا يقال:

)ثاق(. ال ثقة مفردها ألن

((١٩٥٥»

G8 نكذب أن يجب ال £0

 نكذب أال يجب يقال: أن والصواب خطا، وهذا نكذب، أن يجب ال يقال:
الكذب. على تحث ومعناها تركيبها فى األولى الجملة ألن

((١٩٥٦»

03 صديقك تساعد أن عليك يتوجب £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا صديقك، تساعد أن عليك يتوجب يقال:

 اليوم في اكل فيعني: توجب أما ويثبت يلزم اي: صديقك تساعد أن عليك يجب
واحدة. أكلة والليلة

((١٩٥٧»

G3 المحدد المكان المدعوونفي تواجد £0

 كان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،المحدد المكان في المدعوون تواجد يقال:
أو الفرح أي: الوخد نفسه من فالنًا ارى يعني: تواجد فالفعل ،المحدد المكان في المدعوون

E)



الناس. بين والضغائن الوجد حمل فى التشارك يعني وقد الحزن، أو المحبة

ا( ١٩٥٨))

G3 الضائع الطفل إيجاد في الحي أهل سعى زتة

 أن والصواب ،خطا وهذا الضائع، الطفل ليجاد في الحي أهل سعى يقال:
 هو الجملة هذه في المطلوب ألن ؛الضائع الطفل وجدان في الحي أهل سعى يقال:

 يد يجز سوءا يعمل تعالى:من قال ،يجاد مصدر الذي أوجذ ال )وجد( الغعل

[.١٢٣:٠]اكا وياوالنصيراه ذوناس يجدلةمنوال
((١٩٥٩»»

03 وجال يجل الصبي وجل £0

 الصبي وجل يقال: ان والصواب ،خطا وهذا وجال، يجل الصبي وجل يقال:

خاف أي: وموجالً وجالً يوجل

(( ١٩٦٠»

03 حدا على المسالة هذه درس من البد زنة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،حدا على المسالة هذه درس من البد يقال:

انفراد. أي: حدة على المسألة هذه درس من البد

((١٩٦١»

(K 03 متوحمة امرأة هذه

 وحمى امرأة هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا متوحمة، امرأة هذه يقال:

 على وتجمع المآكل لبعض شهوتها واشتدت حبلت المرأة: ووحمت وحم، الفعل من

وحامى(. )وحام،و
,(١٩٦٢))

03 المسلمين اخالق من التوادد £0

 من التواد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المسلمين، اخالق من التوادد يقال:

والتباغض. الفرقة نقيض والتواد: ،المسلمين أخالق

Ef



((١٩٦٣»

so والوذيان الجبال رحلتنا في قطعنا G5

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا والوذيان، الجبال رحلتا في قطعنا يقال:

وأودية. واوداة، وأوداء، اودية على الوادي يجمع ،واألودية الجبال رحلتنا في قطعنا

«١٩٦٤»

SO الوحيد الوريث هو فالن GS

 هو فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الوحيد الوريث هو فالن يقال:

.الوحيد الوارث

 قال بنسب آخرين إلى يصير ثم لقوم الشيء يكون أن وهو والميراث، الورث
(:١عمروبنكلثوم)

بنينا بتنا إذا ونورثها صدق آباء عن ورثناهن

 وورثة وراث على وارث ويجمع وميراثًا، وإراثة ووراثة ورثًا يرث ورث يقال:

 وجعلنى ه تعالى: وقال أ.٢٣٣لبغر؛:١] يح ذلك مثل آلوارث :وعل تعالى قال و)وارثون،

 ونيثونخن وإناكحنءي. % تعالى: وقال [،٨اللشرا*:ه منورتتجنواكعيره

ه[.٨]الضص: وقالتعالى:ركناغنآلورثيك ٠{٢٣]الججر: < آلورثون
«١٩٦>)ه

GS الدولةومحصروفاتها إيرادات نمت ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ومصروفاتها الدولة إيرادات نمت يقال:

المعنى. بهذا يأتي فال اإليراد اما ،ومصروفاتها الدولة موارد نمت

((١٩٦٦»

so البساتين الظاللفي تورف G3

في الظالل ئرف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا البساتين، في الظالل تورف يقال:

.١٠٥ص ٦ج ،اللغة مقاييس (١)

EJ
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تخفيفًا المضارع فى واوه تحذف لذا مصورة؛ عينه واوي مثل )ورف( الفعل ألن ،البساتين

,,١٩٦٧)>

٢ةا وريف ظل هذا ۶زر

 ألن ؛وارف ظل هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وريف، ظل حذا يقال:
الظل اتسع أي: وريفًا ورفًا يرف الظل ورف أي: ورف الفعل مصدري احد وريف

(١٩٦٨»
so الع األيمن فالن كسرورك

كسرت يقال: أن والصواب ، 1خط وهذا األيمن، فالن كسرورك يقال:

الفخذم فوق عا والورك: ،مرنثة فالورك ه )اليمنى( فالن ورك

,,١٩٦٩>>

so الضرب من الجلد يورم G3

 من الجلد يرم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الضرب، من الجلد يفرم يقال:

واوي. مثال ورم الفعل ألن ؛الضرب

«١٩٧٠>)

(K لالع ميازين ميزان: جمع في

موازين. يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ميازين، ميزان: جمع في يقال:

«١٩٧١»

so لالع وساد سبع عندنا

 او وسنر سبع عندنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،وساد سبع عتدنا يقال:

ومفردة. مذكرة، كلمة الوساد ألن وسد؛

,,١٩٧٢»

So الع العبارة بوضاحة فالن اشتهر

 اشتهر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العبارة، اشتهرفالنبوضاحة يقال:

أووضحتها. ، العبارة بوضوح

EJ
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(,٠١٩٧٣)

G3 واطائً موضعًا نزلنا

 موضعا نزلنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،واطائ موضعا نزلنا يعال:
منخفضًا. اى: وطيائً

(,٠١٩٧٤)

G3 متوعك فالن ؟0

 وعك أو موعوك فالن يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا متوعك، فالن يقال:
وآالمها. الحمى دكة أصابته أي: وعك أو

((١٩٧٥»

so واالجتهاد الذكاء الطالب هذا توفرفي G8

 أن والصواب خطا، وهذا ،واالجتهاد الذكاء الطالب يقال:توفرفيهذا
 رعى توفرعليه: معنى ألن كشر؛ الذكاءواالجتهاداوتوافراي؛ وفرفيه يقال:

وبره. حرمانه

(,٠٠١٩٧٦

(8وفير ماله فالن2

 او وافر ماله فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وفير، ماله فالن يقال
كثير. ذنروالمعنى.,

,(٠١٩٧٧>

<8وفىفالنالكيل2

 الكيل فالن أوفى يقال: أن والصواب خطا، وهذا الكيل، فالن وفى يقال:

الزم وفى الفعل ألن ينقصه؛ ولم أتمه أي:

»٠٠١٩٧٨

هم ممتعة أوقات قضينا ؟0
أوقاتا قضينا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ممتعة، اوقاتر قضينا يقال:

-------------------------لج



رو الشالمة لذوية1و لصرفية1و لشعوية, ٠األخطا معجم

 الزمان الوقت: مفه وغير، زمان في وكفمه الشيع حد على يدل فعل وقت: ،ممتعة

 تعالى:فإن قال احسده أي ووقته: وقتلهكذا المصيرللوقت، الميقات: المعلوم،

 على يجمع والوقت [١٠٣النساد:[6آلصلؤةكانتعاللمؤمييبكتنباموقوتا

أوقات نعول وال أوقاتًا قضينا فنقول: سالمًا مونث جمع وليس أوقات،

«(١٩٧٩»

G3 كافية الفرن وقود ؟0

 الفرن وقود يقال: أن والصواب خطا، وهذا الفرنكافية، وقود يقال:

 حطب من الفار به نوقد ما وتعني: المذكرة المغردة الكلمات من الوقود ألن ؛كافي

٠[١ ٠ عسرلنت ]ال 4آكار وقود هم وأوكيك تعالى: قال نفط، او
((١٩٨٠»

لالج األنغام أشجى العود على فالن وقع ؟0

 أوقع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األنغام، اشجى العود على فالن وقع يقال:

الجملة. هذه معنى مع يأتي ال ووقع اإليقاع مصدره؟ واوقع ،األنغام أشجى العود على فالن

,,٠١٩٨١)

08 حضورالشاهد على إصدارالحكم القاضي أوقف ؟3

 ،خطا وهذا ،الشاهد حضور على الحكم إصدار القاضي اوقف يقال:

 علق اي: الشاهد حضور على الحكم إصدار القاضي وقف يقال: أن والصواب

الشاهد. بحضور إصداره

,,٠٠١٩٨٢

GS األسرة امرهذه فالن تولج ؟0

 فالن تولى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، األسرء هذه أمر فالن تولج يعال:

٠ األسرة هذه أمر

i



 الشابعة والدغوية والمئرقية الخم^يجويثدتب7

«١٩٨٣» 

G3 ولهانة وامرأة ولة رجل

 أو )واله رجل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،ولهانة وامراة ولة رجل يقال:
 حزن معناه: الذي )وله( الغعل من واله( أو والة أو )ولهى وامراة آله( أو موله أو ولها

الوجد شدة تحيرمن أو يذهب عقله حتى شديدًا

R



Zالشادعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجممحححححححححطه

٠* الياع ٠٠
(,٠١٩٨٤>

له فالن مات لألسف 83
 مات لألسف يا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، مات لألسض يقال:

 فال ،أواالستغاثة )الله( الجاللة نداءاسم النداءيافي حرف يستعمل فالن

بغيره. يستغاث

 لألقوياء يا نحو: ،شدة او بالء دفع من يعين من نداء فى واالستغاثة

 ،احكامه في كالمستغاث وهو منه: المتعجب المفادى وهفاك ، للضعضاء

 يا قولنا وفي: ،للطرب يا ،أو للماء يا :الماء كثرة من التعجب يف: نقول

 حرف حذف فيما يصح ال التعجمي من وغيره الموضع هذا فى لألسض،
الحميع: قال الياء،

النظم لذلكى الوجوه شاة يا جوارنضلة منتظمين

((٠١٩٨٥)

له المكان اليباس وعم المطر، انقطع وتة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا المكان، اليباس وعم المطر، انقطع يقال:

 جف اي: يبس الفعل مصدر فهما الجفاف؛ أي: اليبس أو المكان اليبوسة وعمت ....

يباس؟«. أم »ارطيب تقول: اليابس فصفة اليباس اما ،رطوية بعد

((٠٠١٩٨٦

له بالريقان الصبي اصيب وكج
 اصيب يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالريقان، الصبي اصيب يقال:

 فتختلط بسهولة المعي بلوغ من الصفراء تمنع مرضية حالة األرقان: او باليرقان الصبي

األنسجة. فتصفربسببذلك بالدم،

EJ
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«١٩٨٧ا)

G3 بيراعي كتبت زتعة

 بيراعني، يقال:كتبت ان صحيحواألصح وهذا بيراعي، يقال:كتبت

 األولى الجملة تصح قد لذا مجازًا؛ القلم أو القصمب أي يراعة جمع اليراع ألن

مجازًا.

((١٩٨٨»
G3 عنه رجوع ال يمينًا فالن اقسم زئة

 أقسم يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عنه، رجوع ال يمينا فالن أقسم يقال:

مونثة. اليمين ألن عنعا؛ رجوع ال يمينًا فالن

«١٩٨٩»

G8 والياتسون الينسون زرة

 أو اآلنسون يقال: أن والصواب خطا، وهذا الينسونواليانسون، يقالي

ويشرب يغلى الفبات من نوع األنسيون؛

(( ١٩٩٠»

GS باليومية يعمل فالن ؟0

 فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،باليومية يعمل فالن يقال:

 واستاجر عامل :اي ويوامًا مياومة ياوم يعال: * مياومة أو يوامًا يعمل

 الوقت واليوم: ،غروبما الى الشمس طلوع من مقداره زمن واليوم: باليوم،

 يوم وجمع ، [٣]المعدة: ه ديتكم لكم ًاكملت يوم٢> تعالى: قال الحاضر،

]ابراعيم:ه[. < آش يآيتم وذترخم تعالى: قال ايام:

EJ
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الشانعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم

٠٠ اهلمزة ٠٠
«١٩٩١»

G3 اإلثم في وقع اي: فالن تأثم ؟0

اإلثم تجنب أيضا نقول أن ويصح اإلثم، في وقع أي: فالن تأثم يقال:

(١٩٩٢٠,)
G3 ع مستا انه مؤداه كالمًا فالنًا قال £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، مستاء أنه مرداه كالمًا فالنًا قال يعال:

 القائل إليه يتجه التي ومرماه مضمونه او معناه مستاءأي: أنه فحواه كالمًا قال

وفحاوى فحاو والجمع

((١٩٩٣))
03 األرية ؟0

 التي العقدة فاألربة: العنق، رباط رجحان: مع صحيحة، وهي األرية، يقال:

عليها. العربة اللغة مجامع وموافقة النتشارها العنق ربطة ورجحان بعناء إال تحل ال

((١٩٩٤))
GS الغرفة الورد أرح زعة

 الغرفةئ الورد عطر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغرفة، الورد ارج يقال:

العطر. بمعنى )اريج« كلمة كانت وإن عطر، بمعنى يأتي ال أرج الفعل ألن

»١٩٩٥),

(8 الديار أرض هذه ة0

 مدخل الردهة: هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الديار، أرض هذه يقال:

مجراته. عليها تفتح التي الصالة أو البيت



صييوياششاقالثتيواسنيقوالشتقالفسمقة
(,٠١٩٩٦)

so 03 األزما من فالن يعاني

 من فالن يعاني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،األزما من فالن يعاني يقال:

 إنجليزية كلمة واألزما السفس فيعسر الرئة شعيبات يصيب الذي الداء وهو: لريو، ا

دخيلة.

١٩٩٧,٠»
SO 03 اإلشارب الفتاة لبست

 الفتاة لبست يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلشارب، الفتاة لبست يقال:

معرب. فرنسي اسم إشارب ألن اإلشاح؛ أو لوشاح ا

«١٩٩٨>)
So 03 التأشيرة على فالن حصل

 حصل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التاشيرة، على فالن حصل يقال:

الدخول. إذن على فالن

,,٠١٩٩٩>

So 03 الوثيقة على أشرالمسؤول

 وقع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الوثيقة على المسوول أشر يقال:

الوثيقة. على المسؤول

((٢٠٠٠))

So 03 كذا مؤشرات من التصرفات هذه

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا موشرات من التصرفات هذه يقال:

 مرقق، شيء كل تعني: المرشر إن إذ دالئل؛ او شواهد أو عالمات أو إشارات من ....

موشر. ثغر قيل: ومنه

EJ
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(٢٠٠١١))

GS الجديد المحيط مع التأقلم فالن يستطع لم ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،الجديد المحيط مع التاقلم فالن يستطع لم يقال:
 التعايش اي:يدهلويستحكم، الجديد المحيط في االندماج فالن يستطع لم يقال:

والمحبة. األلفة على اآلخرين مع العيش أي: المحيط في

((٢٢٠٠٢)
G3 الجامعة في باألمس اخاك رأيت 80

 اليوم قبل الذي اليوم قصد كنت فإن ،الجامعة فى باألمس اخاك رايت يقال:
 تعني: فاألمس الجامعة في أمس اخاك رأيت يقال: أن والصواب ،خطا فمذا فيه أنت الذي

 فجعلنها تعالىم قال يومك يسبق الذي اليوم بالضرورة وليس ،الماضية األيام من يوم

 تنعم التي االيام عموم به: يقصد هنا فالمعنى [،٢٤ إرنس: يح تغبياألمس لم مأن حصيدا

والرخاء النعمة من الحال هذه على يكونوا لم وكأنهم الكافرون؛ القوم فيها

«٢٠٠٣,)
لن جيدا دخال لح )امن( هذا عملك 80

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، جيدًا، دخال لك )أمن يقال:عملكهذا
 حدث تعويضًااذا مااًللينال دفع يعني: أمن فالفعل جيدًا؛ دخال لك )وفر( هذا عملك

اطمان و وثق أيضا: يعني وأمن مكروه

(<٢٠٠٤»

<8الحاضر اليوم قبل الذي اليوم بمعنى البارحة: 80

 والصواب ،خطا وهذا الحاضر، اليوم قبل الذي اليوم بمعنى البارحة: يقال:
البارحة. الليلة فهي: البارحة أما أمس، يقال: أن

((٢٠٠ »ه

لن وأربعين أريع أم رايت 80

 لحريش، يقال:رأيت والصوابأن وهذاخطا، وأربعين، أربع أم يقال:رأيت
كثيرة. أرجل ولها سنتيمترات عشرة طولها يبلغ التي الدويبة وهي:

EJ



((٤٢٠٠٦)

G3 أمامي فالن وقف زئة

 أو تجاهي وقف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا امامي، فالن وقف يقال:

 تعني أمامي وقف ألن لوجه؛ وجهًا للتحدث الوقوف المقصود كان إن إزائي أو قبالتي

للمصلين ظهره اإلمام يدبر كما ظهره لي مديرًا وقف

<,٢٠٠٧))

G3 أوده يقيم من إلى بحاجة فالن ؟0

 فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا أوده، يقيم من إلى بحاجة فالن يقال:

االعوجاج. :األود ومعنى اإلعالة بمعنى يأتي ال فاود ؛يعيله من لى إ بحاجة

((٢٠٠ ٨»)

03 أيم زوجها: عنها مات التي للمراة زتفك

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ايم، زوجها: عنها مات التي للمراة يقال:

 قال الثيمب، او البكر ال زوج ال التي هي األيم ألن ؛مراسل أو فارغة أو عزبة أو أرملة

[.٣٢ ]االور: ألثكه٦تطنو'ةكوئل

الشاعر: قال وأيومًا أيمة تشيم المراة آمت نقول:

النساءتئيم كل تجزعي وال فتايمي هالك إني أفاطم

او ،حالها لرقة إما لشيئين: بذلك وسميت ،عندها زالد ال التي هي واألرملة

فقرها شدة من بالرمل للصوقما

نويرة: بن متمم قال
قدتصرعا راسه الحبارى كفرح محثل باشعث تمشي وارملة

يراسلونها والخطاب بعلها عنها مات التي هي المراسل والمرا:

٠٣٩٢ ص ٢ج فارس ابن ،اللغة مقابيس (١)

-■■---—a
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٠٠|بع٠٠

((٢٠٠ ٩»

SQ أخي! يا بجاحتك يا G3

أخي! يا وقاحتك يا قاصدين: 1أخي يا بجاحتك يا يقال:
 وتباجح: غناه، توسع الغنى فى تباجح وتبجح: فرح، بجحام به بجح يقال:

قااللراعي"(: وافتخروتعظموتباهى،

نبجح ولكنابقرياك ساقناإليك العشيرة أرض فماالفقرمن

 عن فقيل الصلب، والحافر الشيء في الصالبة على تدل فكلمة وقح: أما

 واالجتراء الحياء قلة فالوقاحة: والوقاحة، العحة بين ووقح: وقاح الحياء: قليل الرجل
التركيب هذا في البجاحة الستخدام داعي ال إذًا القبائح؛ اقتراف على

,,٢٠١٠))

فالن صوت بح ۶وءذ

 غلظ أي: فالن بح يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، صوت بح يقال:
 ذلك التركيب؛ في صوت كلمة إلضافة داعي وال بحاء وهي ابح فهو وخشن صوته

الصوت. في إال تكون ال البحة أن

(,٢٠١١>)
So ٢ةح بالماء الثوب فالن بخ

 بخ: الثوب فالن ندى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالماء، الثوب فالن بخ يقال:

 : همدان قاالعشى وبغ، بغ ويقال: اوالفخر، المدح او الرضاءواإلعجاب عند قال

وللمولود لوالده بخ بخ باذخ قيس وبين األشج بين

. ٢٦٥ ص قتيبة ابن والشعرء الشعر (١)

-١٧٥ ص ١ ج فارس ابن اللغة، (معجممقاييس٢)
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صبعيكالنعاتجعكالتتتالسسقحح
٢٠١٢,٠>>

SO ونداوة ندى الشيء نوي GS

 الضرس: ندى بله، الشيء: وندى ابتل، اذا ونداوة: ندى الشيء ئدي يقال:
عرق حتى ركضه

(٢٠١٣٠>)

G3 األفعى عليه بخت 80

 نغث: سمها نفثت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األفعى، عليه بخت يقال:

السم. تتفث والحية الدم ينفث الجرح ويقال: به رمى فيه: من الشيء ونضث نفخ،

(٢٠١٤٠»
G3 الخيرة بادرته على المحسن شكرنا 80

 يقال: ان والصواب ،خطا وهذا الخيرة، بادرته على المحسن شكرنا يقال:

 اإلنسان من يبدو أوما الحدة، تعني: فالبادرة وعطائه؛ إحسانه على المحسن شكرنا

 تقول: السريعة الغضبة او الغضب في اإلنسان من يسبق الذي الكالم أو حدته، عند

الحليم في ثقال بوادره: تخشى ال فالن أو بادرته احذروا

٢٠١٥,٠>)

G5 المباذل في شبابه فالن قضى وتة

 قضى يقال: أن والصواب ه خطا وهذا المباذل، في شبابه فالن قضى يقال:

والعمل. البيت ثوب الميذلة: ألن الرذائل؛ في شبابه فالن

((٢٠١٦»

Q3 مظهره على المال من الكثير يبذخ فالن 80

 أن والصواب خطا، وهذا مظهره، المالعلى الكثيرمن يقال:فالنيبذخ

 بحثر او بذر او بدد معناه: ليس )بذخ( فالفعل مظهره على المال من الكثير ينفق يقال:
المتكبر هو والباذخ وفاخر وعظم وتكبر ارتفع ومعناه: بسخاء اعطى أو

e



2 لضالسم,المسترهيةوانضيةا االخطاءالشحوية ممجم

((٢٠١٧»»

برهة عندنا فالن أقام 80

 ويقال: الزمن، من قصيرة مدة بمعفى: ،برهة عندنا فالن أقام يقال:

الزمن. من قصيرة مدة أي: هنيهة عندنا فالن أقام الصحيح:

 أقمت العرب. لسان وفي الزمن، من الطويلة المدة الصحاح: في جاء كما فرهة

الدهر. من سنة عنده اقمت كقولك: الدهر من برهة عنده

 هفيهة استعمال ولكن ،القصيرة للمدة وهفيهة برهة استعمال لنا يجوز لكن
ر للبس) دفعًا أفضل

(,٢٠١٨,)

GS بسيط إنسان فالن 80

 إنسان فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بسيط، إنسان فالن يقال:

الجملة. من المراد المعنى تالئم ال وهي واتسع استوى ما كل تعني بسيط ألن مغفل؛

((٢٠١٩»»
G3 ملقا أو طمعا ذيله الكلب حرك 80

 يقال: ان واألصح صحيح هذ ملقًا، أو ذيلهطمعا الكلب يقال:حرك

طويلة. فقط األولى الجملة ألن الكلب؛ بصبص

,,٢,٢٠))
03 بالبطانية الطفل غطوا زتج

 عليه ضعوا يقال أن والصواب خطا، وهذا الطفلبالبطانية، غطوا يقال:

الحيرام. أو الدثار

 والمقبل الشيء إنسي وهو ،يخلض يكاد ال واحد اصل على يدل قعل بطن:

األمر: وباطن ،بطنه ضربت إذا الرجل بطنت نقول: الظهر، خالف والبطن منه

٠٣٧ ص ،العدناني محمد ،الشائعة األخطاء معجم (١)
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بيايانجياسنيانيتفسةج
الباطن. واللهتعالىهو الظاهر، خالف دخلته،

 الذين الرجل دخالء البطانه: ويقال البطين، البطن: عظيم الرجل عن يقال

 يقال: [،١١٨ألعران:]6التنخذوًابطانةينذونكم تعالى: قال أمره، يبطنون

قاللبيد)(: فيه، :جولت الكأل تبطنت

مرفقيهاكالقتل في حرج حسرة وتحتي قدتبطنت

 وحرام % تعالى: قال الحالل ضد والحرام والتشديد المنع على يدل وحرم:

[.٩ه٠٠ةقتزئهأذلتكتصآ<]|ألساء

 عليه يحرم ألنه بالحج؛ الرجل واحرم ،حولها ما وهو البئر، حريم والحريم:
 الشهر في دخل الرجل: واحرم وغيرذلك والنساء الصيد من له حالالً كان ما

الراعي: قال الحرام،
مفتوال أرمثله ولم فمضى محرمًا الخليضة عفان ابن قتلوا

 كانك ،قمرئه الرجل أحرمت ويقال: ،له ذمة ال الذي المحرم: وقالوا:

 الرجل وحرمت يقمر، لم إذا محرم، وكذلكحرمفهو منك، فيه حرمتهماطبع
 وحرامورجلحرام، اإلحرامبالحجقومحرم ويقالف واحرمته، حرمانًا، العطية

النابغة: قال الحرام، إلى منسوب حرمي ورجل

أدما يبتغي من مخفيكم في هل وقدرحلوا قالت حرمية لصوت
الشاعر: قال الحريم، لبسه: مرم إذا الثوب ويسمى

حريم الطائفين ايدي بين لقي كانه عليه مري حزنا كفى

 تدثر ما الكثيروالدثار: المال فالدثر: البعض، على وتتاضده شيء تضاعف على يدل دثر:
 عليه تهب حتى ظاهرًا يحون ألنه داثر؛ رسم قولم فأما الشعار، فوق وهو اإلنسان، به

٠[١ ]المغتر: ياآدئدده٠>كا تعالى: اقال فتصيركالدثارفتغطيه) الرواس، وتاتيه الرياح

. ٦٧ابنقتييةص ، ء والشعرا (الشعر١ )
.٣٢٨ ص ٢ج فارس، ابن ،اللغة مقاييس (٢)

□



2 لضانعة سنففيةا وا النحويةوالضرفية ألخطام ا معجم ٥=^===^=^^^

«٢٠٢١»
so :عشبي نبات البقل G3

والبهائم الناس يأكله ما البقل: ألن خطأ؛ وهذا عشبي، نبات البقل: يقال:

((٢٠٢٢»

03 العقل كاملة تعني: بلهاء امرأة ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العقل، كاملة تعني: بلهاء امراة يقال:

العقل ناقصة

((٢٠٢٣))
so 03 الثياب لون بهت

 الثيابه لون شحب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الثياب، لون بهت يقال:

 بغتة تأتيهم بل ه تعالى: قال بهذاالمعنى، العرب حالم فى يرد لم بهت ألن

£[. ٠ ردها(،]األنبياء: ؤقزئتطيئزبكح بهملم

((٢٠٢٤»»
so 03 فقط للشر المباءة

 الخير و للشر المباءة يقال: أن والصواب خطا، وهذا للشرفقط، المباءة يقال:

 رضونالكمن أفمنآتبع ف تعالى: قال ، باء الفعل من الكلمة وجاست المنزل والمباءة:

[.١٦٢ه]الصران: تناله باءبسخط
٠[٧٤ ]الرش:(< دثاع بى٠ لجخ ٢ يجى٩ربر٠ألديز٠وأزويناًا > :ار،٠ت ل١وق

((٢٠٢٥»
so 03 الوصل تعني: البين

 الفراق تعني: البين ألن خطأ؛ وهذا الوصل، البينتعني: يقال:

المعاني. تختلط ال كي الفراق بمعفى البين كلمة استعمال المغضل فمن



' ~~ ٦1مشثبتتدقدحتقخسضحمتئفطدشوم٢

٠٠ التامم ٠٠

(,٢٠٢٦,>

G3 التعب من فالن تخ £0

 من فالن كل يقال أن والصواب ،خطا وهذا التعب، من فالن تخ : يقال
 وتخ فيه، ما لكثرة واسترخى الن أو تخمر وتخوخة: وتخوخًا ئخًا العجين تخ التعبم

الطعام. يشته لم أي: فالن،
 يقطع لم ونحوه: السيغ كل يقال: ضعف، فتعني: وكاللة كلوالً كل أما

 وال له ولد ال من الكل: ويقال: كال، فمو تعب فالن: وكل وكل، كليل فمو

 رجلني مثالً ألة رضرب والد،ويقال:إهنمنيكونعبائًعلىغريهقالتعاىل:»
 اليأختيره يوجهه أينما اليقدرعلشتورهوكلعلمولنه حلدمهآأبكم

[.٧٦ ]النحل:

,,٢٠٢٧,)

G3 ترب غني هذا £0

 فقير أو غني هذا يقال: أن واألصح صحيح وهذا ترب، غني هذا يقال:
ماله. قل او ماله كثر معناه: آترب« والغغل افتقرققط، معناه: ترب فالضعل مقرب؛

,,٢٠٢٨)>

GS آدم تفاحة £0

 األول المعفى ألن القردحة؛ يقال: أن والصواب ،خطا وهذا آدم، تفاحة يقال:
اإلنجليزية. الترجمة من العريية إلى انتقل

٤٤ الكتبص عالم حمود محمد موسى خضر د. وترجمة، وشرحا تصويبا الشائعة، األخطاء معجم (١)

□



ا الشالعة وانغويه الضرفية و لئحوية *ألخطا I معجعم تتتتت

ه٠ههاالك
«٢.٢١»

G8 لغبار ا بثوبه فعلق لثرى، ا على فالن وقع 80

 أن والصواب ،خطا وهذا الغبار، بثوبه فعلق الثرع، على فالن وقع يقال:

الغبار بثوبه فعلق التراب على فالن وقع يقال؟

 ثار التراب: ثل نقول: وتريان، أتربة مفرد األرض اديم من ئعم ما التراب:
 فهي والنت رذيت ثرى: األرض وثريت نداه، ثريًا: المطر ثرى نقول: الريح، مع فتردد

وثرياء ثرية،
 التراب وليس المبلول التراب هو فالثرى األرض، ندى المطر: اثرى ونقول:

 بالدم، :تلطخت أي ،والبطولة الشهادة بدم نقول:تخضبتأرضفلسطين الفاشف،

[٦هاده: لشئ١محت زكا سبكا ذكا *ألزين٢ذكافي لثئؤب٢>لئركايى تعالى: قال

 6قنترابي فرييتنالبعثيفإناخلقتك كايهااكاسإنكتد » تعال وقال

.1٥]الحج:
الشاعر: قال
يملواويمنعوا هاتواان إذرقيل: ألوشكوا التراب الناس ولوسئل

 الزبًا طينًا يصير ال تراب كل وهو الندي »التراب الثعالبي: قال حما والثرى

(.٢آل،) إذا

:٠ الله رسول يبكي في ثابت بن حسان وقال

( اليوسد) الثرى علوه عشية لقدغيبواحلماوعلمًاورحمة

،٢٩٢ ص ٢ج العريية، الدروس جامع (١)

.١٨٦الثعالبيص (فقهاللغة،٢)

.٤٣ ص السرطاوي، معاذ األدبلعريي، (دراساتفي٣)



Z-----الشائعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم7
(8الثقابة *

 التي اآللة وهي ،الخرامة يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،الثقابة يقال:

الورق. لخرم تستخدم

((٢٠٣١»
فيمعنىثلفيالجملة:لاللعرشح2ا

 ، خطًا وهذا ،رفعه او دكه العرش: ئل الجملة: فى ثل معنى فى يقال:
فعط دكه العرش: ئل يقال، أن والصواب

((٢.٣٢>>
G5 شرا فالن على أثنيت زئة

 يقال: أن األفضل من ولكن صحيح وهذا شرًا، فالن على أشهيت يقال:

خيرًا. فالن على أثنيت

(,٢٠٣٣)>

(K أبي بمثابة أنت GS

 فالمثابة ابي؛ مثل أنت يقال: أن والصواب خطا، وهذا أبي، بمثابة انت يقال:

 جعناآبيت وإذ قالتعالى: الجزاء، الناس، مجمع الملجا، البيت، :منمعانيها
[.١٢ذاذلالئهلبزة:ه

ج



الشائعة واللغوية والصرفية النحوية * األخط معجم

٠٠ **الجيم
«٢٠٣٤» 

C«شجاعة بكل المخاطر فالن جابه

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، شجاعة، بكل المخاطر يقال:جابهفالن
 بالمصروه جبه( الفعل اما بوجه وجهًا قابلها أي: شجاعة بكل المخاطر فالن واجه

 أن قبل فاجأه فالنًا: الشيء وجبه غلظة، فيه بكالم اسقبله أو به استقبله فيعني:

له. يتهيا

((٢٠٣٥»

GS الشعر من جديلة ۶زت

 الشعر من ضفيرة يقال: أن والصواب خطا، وهذا الشعر، من جديلة يقال:

 ومراجعة الخصومة وامتداد فيه، يكون استرسال في الشيء استحكام جدل:

الكالم.
 ،والناحية القبيلة والجديلة: وغيره، للحمام القصب من يصنع قفص الجديلة:

 ويقال:عملعلىجديلته أي:عزيمته، رأيه، جديلة ركب ويقال: والحالوالطريقة،

عليها. جدل التي طريقته على أي:
 شعر وكل عريضا، غيره أو نسجا الشيء إلى الشيء ضم فمعناه: ضفر اما

 ألنها بذلك وسميت المسناة؛ لها يقال التي هي والضفيرة ،ذؤابة يصير حتى ضفر
وغيره. نسجًا بعض إلى بعضه يضم كالشيء ضفرا، ضفرت

 الحوض، سف الحصير، رمل الثوب، »نسج النسيج: تقسيم فى الثعالبي قال

 الكالمعلى حاك الجلد، مسد السير، جدل الحبل، فتل ضفرالشعر،
(. االستعارة«

١٥٤ص الثعالبي، اللغة، فقه(١)

ححله[



هحجخاكلحيتكالتثيعكانكيقكاكقة
((٧٢٠٣٦

GS شتمها بالنعة: فالن جذف ؟0

 حذف يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا ،شتمها بالنعة: فالن جذف يقال:
واستقلها. كفربها تعني: بالنعة فالن

<, ٢٠٣٧>>

GS القميص لون جرد زتج

 شحب أو نصل يقال: أن والصواب خطا، وهذا القميص، لون جرد يقال:
الشعر. عنه نزع وعرى: قشر، :فجرد ؛لونه

((٢٢٠٣٨»

لدآع المساء جريدة دئة

 ألن المساء صحيفة يقال: أن والصواب خطا، وهذا المساء، جريدة يقال:

محدثة. جريدة كلمة

«(٢٠٣٩»»
G3 الغنم وراء الذئب جرى )تة

 الذئب عسل يقال: أن والصواب خطا، وهذا الغفم، وراء الذئب جرى يقال:

 في تستجري ال المراة هي والجارية أساله، الماء: واجرى الماء، جرى ،الغنم وراء

 ءامنوًا قالتعالى:وبيالذيب لشمس، والجارية: السفينة والجارية: الخدمة،

 تعالى: وقال !.٢٥لقر::[6وعيلواًالضلحتاذلكمجتتنجرىينءحتهاًاألنهر

[.٢ن:،٠لئداه]اشح١>ذش'اهياذئةاتفي

 واهتز عدا والفرس: الذئب عسل يقال: واضطرب، تحرك فيعني: عسل أما

 والجمع وعسال فهوعاسلوعسول للينه، اهتزواضطرب الرمح: وعسل فيعدوه،

وعسالن. وعواسل عسل

الغرزدق: قال



 2 لضالمموالتهيةوانفيةا ممجماألخطاءالنحوية لللش

 موهنافأتاني بناري دعوت صاحبا وماكان عسال واطس

 لمشتركان الزاد في وإياك فإنني دونك ادن قلت دنا فلما

 النعام، حف البعير، ارقل الفرس، احضر اإلنسان، »عدا الثعالبي: قال

الظبي«. مزع الذئب، عسل

((٢٠ ٤ ٠»»
GS والبعير الدابة شريت ؟0

 البعير جرع يقال: أن والصواب خطا، وهذا والبعير، الدابة شربت يقال:
 من موضعه من بفيه تناول م وكروعًا كرعًا واإلناء الماء فى كرع وكرع، والدابة

 الماء: من والجرعة بلعه، جرعا: ونحوه الماء وجرع بإناء، وال بكفيه يشرب غيرأن

جرع. والجمع الفم ملء منه حسوة

٠٢٠٤١,٠>
G5 األدبية الكتابة في موهبته فالن جسد £0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،األدبية الكتابة فى موهبته فالن جسد يقال:

 وهو بالجساد صبغ يعني: جسد فالفعل ؛األدبية الكتابة في موهبته ظهرت يقال:

الصفرة. أو الحمرة شديد صبغ كل من ،ونحوهما والعصفر الزعفران

,٠٠٢٠٤٢٠
(8السخلة جلد *

السخلة. شكوة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السخلة، جلد يعال:

 تجاليده اإلنسان: وأجالد وجلود، أجالد والجمع الجسم، غشاء الجلد:

ته. عدوا له كشف النمر: جلد لضالن فالن لبس ويقال:

 ،الماء لتبريد يستعمل وقد ،جلد من يتخذ صغيرللماء وعاء والشكوة:

وشكي. وشكى شكاء، والجمع

أبونواس: قال
جلس ماضرلوصان واقضا، درس رسم على يبكي لمن قل

EI



 نوم عن يكون وذلك ، جلوسًا الرجل جلس يقال: ، الشيء من ارتفع : جلس

 لذك ،وقعد قام نقول: قعد أي ضدها الحال صانت قائمًا كان وإذا واضطجاع،

 نوم عن يكون الجلوس ألن الوقوق؛ عن الجلوس ذكر حين نواس ابو اخطا
واضطجاع.

«(٢٠٤٣»
?K العصا فالن جلس G3

 ؛العصا فالن قوم يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،العصا فالن جلس يقال:

عامي جلس الفعل ألن
«٢٠٤٤»

لن بنشاط للمعمل جاهزون نحن وتة

 نحن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بنشاط، للعمل جاهزون نحن يقال:
 الفعل الفاعلمن اسم جاهزفهو: أما ،متأهبون أو مهيوئ أو الجديد للعمل مستعدون

القتل. في أسرع اي: )جهز(

« ٢ ٠ ٤ ه »
البكاء( ا*اجهشتفالنةفي

 بكت يقال: أن والصواب ه خطا وهذا البكاء، في فالنة اجهشت يقال:

:لبيد قال للبكاء التهيو على يدل : وجهش
سبعًابعدسبعينا) وقدحملتك مجهشة التعس رلى تشكى قامت

 إذا الرجل بكيت يقال: وقلته الشيء نقصان واآلخر البكاء على يدل بكو:
. ( ييكي) ما به صنعت وابكيت: ،عليه بكيت

. ( الحزن صيحة والرنين: والرنة الصوت، واإلرنان: صوت، على يدل رن:

٤٨٩ ص ١ فارس،ج ابن ،اللغة مقاييس (١)

. ٤٨٥ ص ١ج ،نفسه المرجع (٢)

،٣٨٠ ص ٣ج ،نفسه لمرجع (ا٣)

Ea



الشائعة واللغوية والصرفية التحوية األخطاء معجمحط

«٢٠٤٦>) 

GS الملقن جورة ۶وى

 المكان وهو < الملقن كن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الملقن، جورة يقال:
همسًا. ادوارهم الممثلين يلقن من فيه يختبن المسرح مقدمة في

((٢٠٤٧»)

G3 الجاط في الشراب وضعت ۶زئ

 وضعت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجاط، في الشراب وضعت يقال:

الكبير الوعاء أو الطبق وهو لصحفة( )ا ف الشراب

(<٢’٤٨»
GS شريكه إلى الشيك فالن جير ؟0

 ظهر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا شريكه، إلى الشيك فالن جير يقال:

 فغير )جير( الفعل أما آخر شخص إلى تحويله يعني ما ظهره على كتب أي: الشيك
 وجير لكلس، او الجص أي:طالهبالجيروهو هول:جيرالشيء المعنى، هذا مود

قعره. الحوض:

U



Z ■الشالعة واللغوية والصرفية التحوية األخطاء معجم�

*٠ الدام ٠*
« ٢٠٤٩»

G5 المقاومة تحجيم على الجيش عمل 89

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المقاومة، تحجيم على الجيش عمل يقال:

 وهذا شديدًا، نظرًا نظر يعني: حجم الفعل ألن ؛المقاومة إضعاف على لجيش ا عمل

أوردناها. التي الجملة من بالمراد له عالقة ال المعنى

<( ٢٠٥٠))

Q3 حدوة أو الضرس حذوة ؟0

 الفرس نعل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،حدوة او القرس حذوة يقال:

 وبعشته سقته :كذا على حدوته ويقال: ،نصله وهداه ،ريشه مرحداه اذا فالسهم

تسوقه. أي: السحاب تحدو ألنها حدواء؛ للشمال يقال كما عليه،

 القدم اسفل في ألنها النعل؛ مثل وتسفل، الشيء اطمئفانفي على يدل والنعل:

 يكون ما السيف: ونعل نعلت يقال وال ،الدابة وأنعلت ومنتعل، نعل ذو ناعل: ورجل

:ميادة ابن قال ،فضة أو حديد من قرابه أسمل
( طوااًلمحاملة) حانت الوإن احل نعله الساق الينضف سيفه ترى

((٢٢٠٥١)

G3 الصحيفة فالن حرر 80

 فالن كتب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الصحيفة، فالن حرر يقال:

وقوم. وجود، وخلص، حمئن، يعني: حرر ألن الصحيفة

.٤٤٥ م ٥فارسج ابن ،اللغة مغاييس (١)

اناهة



Zالشائعة للغويةالثحويةوالصرفيةوا األخطاء معجملجحلمغم
(٢٠٥٢١,،

03 الحساسية شديد فالن £0

 مرهف فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحساسية، شديد فالن يقال:
 عن كناية الحياء( )حساسات ورد بل المعاجم، فى ترد لم الحساسية ألن الحس؛
المخزيات. من والحجل المنكرات من ياالنقباض الشعور

((٢٠٥٣))
03 للعدو هجوم أي من تحسبا الجيش استعد 80

 أن والصواب ،خطا وهذا للعدو، هجوم اي من تحسبًا الجيش استعد يقال:

 ، حبهًا أو توقيًا او احترازًا أو تحرزًا أو للعدو هجوم أي من حذرًا لجيش ا استعد يقال:

واسقخبرعنها. وتطلبما تجسسما األخبار: وتحسب ،توسد فيعني: تحسب الفعل أما

((٢٢٠٥٤ »

03 الحشيش الخرفان اكلت £0

 أكلت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحشيش، الخرفان اكلت يقال:

 خضراء ساقه وهونباتطريغيرمتخشب الرطب، الكأل اي: العشب الخرفان

يجمع. أن فأمكن الكأل من يبس ما فهو الحشيش اما االحتمال، قليلة

((٢٠٥٥)،
03 الثوم من حصًا استخرجت ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الثوم، من حصًا استخرجت يقال:

الثوم. من فصًا أو سنا استخرجت

((٢٠٥٦،،

03 جانب كل من لعدو ا جيش حاصرنا £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا جانب، كل من العدو جيش حاصرنا يقال:

 فالحصار الخروج او اإلمداد ومعناه عليه وضيقنا به أحطنا أي العدو: جيش حاصرنا

مفه. فائدة ال حشو جانب( كل )من ف جانب، كل من اال يكون ال



رتتتتحئثخرخئئئي
((٢٠٥٧)»

لالع الملعب لدخول الالعب يتحضر ؟0

 يستعد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الملعب، لدخول الالعب يتحضر يقال:

 الشيء: وتحضر تغيب ضد )تحضر(: معاني من إذ يتهيًا، أو الملعب لدخول الالعب

وعاداتهم. الحضر أهل باخالق تخلق البدوي: وتحضر ، حاضرًا جعله

((٢٠٥٨)»

لالع حفيدة ابنتي لي انجبت 2)

 لي أنجبت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا حفيدة، ابنتي لي أنجبت يقال:

 فجعل تعالى: قال ،وحفد حفدة على يجمع ،الولد ولد الحفيد: ألن سبطا؛ أبنتي

٠[٧٢ ]النحل: يج ذغتدة بنين أزوجكم تن دلم أزوجاوجعل أنفيسكة تن لكم

 إن %آزنتولون تعالى: قال الشجرة، السبط: مشتقمن البنت، ولد هو والسبط

٠[١ ٤• ]البترة: ه أؤضرى وآألسباطكانواهودا ويعقوب وإسح إبزهحوإسمعيل

المأموني)'(؛ وقال

دمًاكذبا ودعواهم انت اسباط وابوال هم واألسباط يوسف وكنت

((٢٠٥٩))

م8األشرار الرجال من حفنة البيت هدم

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األشرار، الرجال من حفنة البيت هدم يقال:

 يعني: الفعلحفن إذإن أوعصبة، أومجموعة، األشرار، لرجال من ثلة البيت هدم

 ،نحوهما و والدقيق كالورق اليابس الشيء من يكون والجرف ،يديه بكلتا جرف

ونحوم السكر من الكفين ملء :والحفنة

الحاشية. ٢٠ ص ،والمحاضرة التمثيل ( ١ )

--------------------'—ل



Z لتالعمالنضويةامعجمتاخطكائجويةوالترهية

((٢٠٦٠)

لآلع القدمين حافي فالن مشى دكة

 فالن مشى يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القدمين، حافي فالن مشى يقال:
خف وال نعل بال مشى أي للقدمين، إال يكون ال الحفا جز ألن حافيا؛

((٢٠٦١»)

G5 الحلق الفتاة لبست ؟0

 الفتاة لبست يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحلق، الفتاة لبست يقال:

وغيرهما. فضة او ذهب من األذن شحمة فى يعلق ما والقرط القرط،

 من الجيد وطول ،جيدها طول عن كناية القرط مهوى بعيدة فالنة ويقال:

الفتيات. عند الحسن عالمات

,(٢٠٦٢),

8د*حلقفالنالضان

 الضأن؛ فالن جز يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الضأن، فالن حلق يقال:

 فنقول: الشعر فهو للمعزو أما الخرفان جسم غطاء هو الذي للصوف يكون جز ألن

المعز. حلقفالن

ا(٢٠٦٣))

G5 البارد الحميم: الماء £0

 على الحميم الماء استعمال يفضل ولكن صعيح وهذا البارد، الحميم: الماء يقال:

٠[١ ]محمدده 4 هم أمعاي وعلع حميائ مآئ رذئقول٦ئذخآلرفأئ٠>كتت تعالى: قال الحار، اداء انه

«٢٠٦٤»

Q5 0 الحنفية من ماء اإلبريق مألت£

 مألت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الحنفية من ماء اإلبريق مألت يقال:

العامة. أقوال من الحنفية ألن الصنبور؛ من ماء اإلبريق

i



((٢٠٦٥)

لالع البندق صحن زتة

 أي البندق: حمت يقال: أن والصواب خطا، وهذا البفدق، صخن يقال:

العامة. كالم من وصخن ،فسد

((٢٠٦٦»)
لالع كالمه فالن حور £0

 كالمه فالن غير يقال: أن والصواب ،خطا وهذا كالمه، فالن حور يقال:

الجملة. هذه من المراد المعنى يحعق ال )حور( الغعل ألن

»٢.٦٧)>

الدارخا( حوش في جلسنا ،0£

 فياء في جلسنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الدار، حوش في جلسنا يقال:

اوساحتها. الداراوباحتها

»٢.٦٨)>

كالع اللص الشرطي حاش £0

 أمسك م يقال أن والصواب خطا، وهذا اللص، الشرطي حاش يقال:

العامة. أقوال من حاش ألن اللص؛ الشرطي

«٢٠٦٩»
لالع السادسة الساعة حوالي العقبة إلى وصلنا £0

 أن والصواب خطا، وهذا السادسة، الساعة حوالي العقبة إلى وصلنا يقال:

 مقدار أي: أونهاز أولهاء، أوزهاء، السادسة، الساعة نحو العقبة إلى وصلنا يقال:

 الحيلة ذا يعني: وحوالي بالشيء المحيطة الجهات :بها فيقصد حوالي أما يقرب ما أو

االحتيال. شديد الرجل او

�t



لشاحعة٠لذجويةو|ئسئرقيه~و|لكرية٠>د|جماال*خطا

((٢٠٧٠»
G3 نعيما شقاءهم فالن احال دتج

 فالن بدل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، نعيمًا شقاءهم فالن أحال يقال:

اإلبدال بمعنى يأتي ال احال الفعل ألن ؛ نعيمًا شقاءهم

((٢٠٧١>)
G5 الكذب عن فالنا حولن

 صرفنا يقال أن والصواب ،خطا وهذا الحذب، عن فالنًا حولنا يقال:

آخر. إلى مصان من نقل معناه: حول ألن ؛الكذب عن فالنًا

□



Zلنغويةالشادعة وا لصرفية النحويةوا األخطاء معجم�

٠٠ ع1|ال٠٠
((٢٠٧٢>>

G5 الخرازة أحضر £0

الدباسة. أحضر يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،الخرازة أحضر يقال:

((٢٠٧٣»»

(8اخطرناهمبكذا2

 ،بكذا أنذرناهم يقال: أن والصواب ،خطأ وهذا ،بكذا اخطرناهم يقال:

حدوثه. قبل باألمر اعلمناهم أي:

(,٢٠٧٤>>

لن خطيرة اقتصادية مرحلة فى البالد مرت £0

 أن والصواب ،وهذاخطا ،خطيرة اقتصادية مرحلة فى البالد مرت يقال:
 على اإلشراف هو والخطر بالخطر، تذر اقتصادية مرحلة في البالد مرت يقال:
والشريف القذر رفيع فهو )الخطير( أما أخطار، والجمع هلكة

«٢٠٧»ه

لن منصبه عن رئيسهم الشعب خلع £0

 خلع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا مفصبه، عن رئيسهم الشعب خلع يقال:
 المعنى تزيد ال زيادة منصبه عن فإضافة ومنصبه؛ رتبته عن ازالوه أي: رئيسهم الشعب

إيضاحًا.

«٢٠٧٦»
لن طائلة ثروة وراءه وخلف التاجر مات £0

 يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،طائلة ثروة وراعه وخلف التاجر مات يقال:
زيادة. )وراء( الظرف وإضافة وراء، ترك أي: طائلة ثروة وخلف التاجر مات

R



الشائعة واللغوية والصرفية التحوية *األخطا معجم

(«٢٠٧٧»)
03 جدا خلوق التلمين هذا وتة

 التلمين هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا جدا، خلوق التلميذ هذا يقال:
 أجزائه اعظم الطيب، من نوع والخلوق: جدًا، أومهذب األخالقجدًا حسن

الزعقران.

(<٢٠٧٨))

03 الخمارة على فالن يتردد وتة

 فالن يتردد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخمارة، على فالن يتردد يقال:

الخمر. بيع لموضع تقال وقد الخمر لبائعة تقال )الخمارة( ألن ؛الحانة على

(,٢٠٧٩>) 

03 خيول اربعة اشتريت وتة

 خمسة اشتريت يقال: أن والصواب خطا، وهذا خيول، اربعة اشتريت يقال:

القلة. جموع من واألريعة )الخيل( الجمع السم جمع الخيول ألن ؛جياد

i



ر الشادعة واللغوية والصرفية النحوية األخطاء معجم

٠٠ الدال ٠٠
,«٢.٨٠)>

G8 مدبب السنان هذا ؟0

 نفاذ السنان هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا مدبب، السنان هذا يقال:

اإلنجليزية. عن حرفية ترجمة مدبب ألن حاد؛ أو

«٢٠٨١>)
G5 صديقي مع لطيفة دردشة في كنت لبة

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا معصديقي، يقال:كنتفيدردشةلطيفة

 الكالم اختالط :فالدردشة نقاش؛ أو حديث أو صديقي مع لطيفة حوار في كنت

لطيفة. تكون ال ذلك على فالدردشة الجملة؛ من المراد هو حذا المعنى وليس وكثرته.

((٢٠٨٢))
لدع تصحيحه إلى فعمد الخطا، فالن استدرك ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا تصحيحه، إلى فعمد ،الخطا فالن استدرك يقال:

وإتباعه. به إلحاقه حاول أي: بالصواب الخطأ فالن استدرك يقال:

((٢,٨٣))

G3 الماء منه سال أي البيت: دلف وئه

 زكف أنيقال: والصواب وهذاخطأ، الماء، البيت:أيسالمنه دلف يقال:

 ،الرويد المشي والدليف: رفق، في تقدم على يدل الدلف ألن أوكف؛ أو البيت
 الفعاد والوكف: استقطر، فيعني: واستوكف البيت وكف أما التعدم والدلف:

(: الشاطبي) اإلمام قال والضعف
 ديمًاوهطال سحائبهابالدمع لتوكفت عينًاساعدت ووان

سبهال رتمشيألعما I ضيعة فيا محطها القلب قسوة عن ولكنها

.٧ص الشاطبي، األماني، (حرز١ )



2 لضاسعموالمنرفيةوانغميةا ممجماالغطاءالنحمية 1

,,٢٠٨٤،)
(K لهح العجين لمد الشوبك العامل يستعمل

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العجين، لمد الشوبك العامل يستعمل يقال:
 يخبز، أن قبل العجين به يوسع ما المطلمة، أي: العجين لمدد المدمك العامل يستعمل

العامة. كالم من والشوبك

,,٢٠٨٥،،
GS كثيرا العلمي الطالب هذا مستوى تدنى ؟0

 ان والصواب خطا، وهذا العلميحثيرًا، الطالبب هذا مستوى يقال:تدنى
 نقص أو انخفض أو نزل أو انحط او كثيرا العلمي الطالب هذا مستوى انحدر يقال:

 واألدنى قرب، أي قليالً قليالً دنا فيعني: تدنى الفعل اما خس، أو قل أو قاقص أو

القريبة. أي الدنيا ومونثه األقرب هو

,,٢٠٨٦،،

G3 بدوخة فالن حس1 زتج

 بدوار فالن أحس يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا بدوخة، فالن احس يقال:
 معاني ومن ،العامة كالم فمن الدوخة أما بهدام أو الرأس في ياخذ الدوران وهو

أهلها. على واستولى قهرها البالد(: )داخ و وخضع، ذل داخ:

,,٢,٨٧>،

قدم الدوائربالبيكار رسمت ؟0

 رسمت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الدوائربالبيكار، رسمت يقال:

الدوائر. لتقدير وحضرجان حضمان شعبتين ذات أداة بالدوارة: الدوائر

((٢٠٨٨)

اسكنفيالدورالثانيا«2

 أسكنفي يقال: والصوابأن وهذاخطا، الثاني، الدور يقال:اسكنفي
الثانية. الطبقة أو الثاني الطابق

ج



ر الشالعة والنفوية لصرفيةالنحويةوا األخطاء معجم7

,,٢٠٨٩>، 

G3 والتحف الكتب دوالب هو هذا زة؟

 هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا والتحض، الكتب يقال:هذاهودوالب

والتحف الكتب خزانة

»٢٠٩٠)،

G3 العامة المكتبة زائري سجل في اسمي دونت ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،العامة المكتبة زائري مجل 4 اسمي دونت يقال:

 من دون فالفعل خططت؛ او العامة، المكتبة زائري سجل في اسمي كتبت يقال:

أنشا. أي: الديوان

,,٢٠٩١>)

G5 مجازرالصهاينة العرب الحكام أدان ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا ،الصماينة مجازر العرب الحكام أدان يقال:

 فمن ؛اسقكروا أو ،أونددوا الصهاينة، مجازر العرب الحكام استهجن يقال:

 واقترض، وأطاع، وذل ومنمعانيدان:خضع اقترض، أو أقرض معانيأدان:

وافتض.

n



/٢ الشانعة والنففية لصترفيةلئحويةوا ا األخطام معجم عل—

٠٠ الضال ٠٠
٢٠٩٢,١))

لالع الخطوبة ذبلة هذه ۶زةذ

 خاتم هذه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخطوبة، ذبلة هذه يقال:
(: المتبيا قال االصابع، تلبسيي ذاتفص حلقة والخاتم: الخطوبة

 الخاتم فص كنت وإذاتختم تاجه دره كنت فإذاتتوج

 الريح او البعرة :والذبلة ،وطرواته نداءاته ذهبت فيعني: ذبوالً النبات ذبل اما

المذبلة.

(٢٠٩٣١))

GS ذقنه فالن حلقت

 لحيته فالن حلق يقال: أن والصواب خطا، وهذا ذقنه، فالن حلقت يقال:

 إذا رأسها تحرك إذا ذقون: ناقة ويقال: لحيته، مجمع وغيره: اإلنسان ذقن الذقن:

 إذا ذقون: ودلو ،لزمته في كفك بجمع دفعت إذا :أذقفه الرجل ذقنت تقول: سارت

 إن فبوئا ا أن بم امثوا قل » تعال؛ قال (مائلة) ضخمم تصون بل مسوهة تحن لم

 اسم والذقن: [١٠٧إلمراح١] ،شجذ ألذقان يخرمة عده: إذيلى بلم من السلم اوتا لنين

عدكر،
٢٠٩٤١١))

كالع الملح فالنة رشت ؛0

اي: الملح فالنة ذرت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الملح، فالنة رشت يقال:

.١٣٨ص الجرجاني، الوساطة، (١)

.٣٥٤ص٢ج اللغة، (مقاييس٢)

R



 من يذر ما الجرح:نشرعليه وذر بذره، األرض: الحبيي ويقال:ذر وفرقته، نثرته
بالسوائل. فمختص رش الفعل اما يابس دواء

«(٢٠٩٥»
05 شابًا اصبح قد الطفل رأى عندما فالن ذهل ۶زت

 والصواب ،خطا وهذا ، شابًا أصبح قد الطفل رأى عندما فالن ذهل يقال:

 هذا وليس أونسي، رشده عن غاب يعني: ذهل الفعل ألن ....؛ فالن دهش يقال: أن

الجملة. من المقصود المعنى

لج



~/ل الدويةوالدئرفلةوالتقويةالش(ااح٠ماجماألخظا

٠٠ الراع ٠٠
«٢٠٩٦ا)

G3 رياني كالم القرآن £0

 كالم القرآن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا رباني، كالم القرآن يقال:

 رككن تعالى: قال والعمل، العلم الكامل الرب يعبد الذي تعني: الرياني ألن إلي؛

[٧٩صان: ]ال أنكنديج تمؤؤأدبكتنيئآلغكزمبثوق

((٢٠٩٧))

(8المرابعالليلية23

 الليلية المقاصف يقال: أن والصواب خطا، وهذا الليلية، المرابع يقال:

 واللعب اللهو والقصف: وشراب، وأكل لعب اللهوفي مكان مقصف: جمع

 المالهي أيضًا ويقال باللهو واإلعالن والجلبة والشراب، الطعام في واالفتان

ملهى. :جمع الليلية

,(٢٠٩٨))
حارسا تعييني فالنا استرحمت £0

 يقال أن والصواب وهذاخطًا، تعيينيحارسًا، استرحمتفالنًا يقال:

الرحمة. طلب يعني: استرحم ألن حنرسا؛ تعييني فالنا التمسته

((٢,٩٩))
GS السلط في الزمن من قصيرا ردحا اقمت £0

 أن والصواب ،خطا وهذا السلط، في الزمن من قصيرًا ردحًا أقمت يقال:

الطويلة. المدة الردح: ألن قصيرائ زمنًا ردحًا أقمت يقال:

لع



ا«٢ ١٠٠))
GS الطعام رواسب من أسنانك نظف ؟0

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، الطعام، منرواسب اسنانك يقال:نظف

فيصفرلونها. األسنان بين تتجمع التي المتصلبة المواجد اي:القالح أو القلح

((٢١٠١»

لالع الغناء في فالن استرسل 50

 فالن واصل يقال: والصوابأن ،وهذاخطا الغناء، استرسلفالنفي يقال:

 بعضهم أجاز وقد وانبسط استانس يعني: استرسل ألن فيه؛ استمر او الغناء، في

واصل. بمعنى استرسل استعمال

,(٠٢١٠٢)

03 أبيه ألمر فالن رضخ £0

 ألمر فالن عنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ألمرأبيه، فالن رضخ يقال:

 يعني وال األرض، على والقى وكسر، اعطى، يعني: رضخ فالفعل له؛ أذعن أو أبيه

[-١١١ ]طه: ه وقدخاحبمنحملظلما وعنتالوجويإحليآلقيوو قالتعاىل: أذعن،
((٠٢١٠٣)

05 بالحائط فالن سيارة ارتطمت ؟0

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالحائط، فالن سيارة ارتطمت يقال:

 وهي الرطمة، في سقط )ارتطم(: الفعل معاني فمن بالحائط؛ فالن سيارة صدمت

فيه. تتدبر كيض تعرف ال الذي األمر

((٠٠٢١٠٤
05 والشجاع الجبان الرعيب:

 يقال: أن األفضل لكن صحيح، وهذا والشجاع، الجبان يقال:الرعيب:

فقط. الجبان الرعيب:



هـi١\ دب-١٦لذكوص١و\حمخغيهك٦\دحوي ٠ألخطد١جم٠٠ لعسز

(,٢١٠٥))

SO بالدمع فالن عينا رغرغت GS

 ترقرقت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالدمع، فالن عينا رغرغت يقال:
 بالدمع: العين »تغرغرت أو العين باطن دارفي الدمع: »ترقرق أو بالدمع فالن عينا

 في غرقت وكأنها دمعت العين: •اغرورقت ويقال: يجر، ولم الدمع فيها تردد إذا

الخير. في انغمس رغرغفمعناه: اما دمعما

»٢١٠٦«
So 03 احتجاج عريضة المسؤول إلى رفعنا

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا احتجاج، عريضة المسؤول الى رفعنا يقال:
 القضايا من وغيره الحاكم إلى رفع ما أي:احتجاج رفيعة المسؤول الى رفعنا

رفائع. في وتجمع والرسائل

,,٢١٠٧>)

So 03 الطالب تجمع مع المدرسة إلى حضوري ترافق

 والصواب ،خطا وهذا الطالب، تجمع مع المدرسة إلى حضوري ترافق يقال:

 إذ غيرقصد؛ على قابله أي:الطالب تجمع مع المدرسة إلى حضوري صادف يقال: أن
اكثر. أو اثتين بين المشاركة على يدل ترافق إن

(,٢١٠٨))

GS بيضها على الحمامة رقدت

 حضنت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بيضها على الحمامة رقدت يقال:
 غفل أو تأخر أو قعد األمر: على رقد يقال: نام، ورقادًا: رقودًا رقدي ،بيضه الحمامة

الرجل أرقد ويقال: سكن، الحر: ورقد يتعهده، لم الضيف: على رقد

أ.١٨ظا:٠وءبيائيمكاخثاقبتثؤده]الك > مار: فال ٠بها اذااؤام باألرض:

إلى اإلبط دون ما والحض: حضنه فى جعله فيعني: وحضانة حضنا حضته اما

٥٢٥



7
 قال الحضن والمحتضن: ،بيضها الحمامة وحضفت ،ولدها المرأة حضنت الكشح،

األعشى:

المحتضن عبلة الحشا هضيم ادبرت إذا بوص عريضة

(٠,٢١٠٩٠

GS التحيات وقرا المصلي ركع وتة

 المصلي حثا يقال: أن والصواب خطا، وهذا التحيات، وقرًا المصلي يقال:ركع

ركبتيه، راحتاه شال حتى انحنى ركبتيه: على جلس تعني حثا ألن التحياتئ وقرأ

(,٢١١٠))

GS الفرس رمح وتة

 ألن جرى أو الفرس عدا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الفرس، رمح يقال:

جرى. بمعنى يأتي وال اخرى، معان له رمح

((٠٢١١١)
G8 رموشها على الكحل فالنة وضعت وتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،رموشها على الكحل فالنة وضعت يقال:

 العين« »رمش أما العين، اشفار شعر واألهداب: بها،أهدا على الكحل فالنة وضعت

فموجففها.

(,٢١١٢>)
G5 القاضي قدمي على اللص ترامى وتة

 خر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القاضي، قدمي على اللص ترامى يقال:
بعضا بعضهم رمى يعني: ترامى ألن القاضي قدمي على المجرم

((٢١١٣)

G3 الجرس رن وتة

ال فالجرس الجرس؛ قرع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجرس، رن يقال:

EJ



شودق|لشاحدة٦|||ىؤيةو|لدئرفدةو|>٠ألخطا٠جم1ل

 الجرس وقرع الجرس فالن قرع نقول: يقرعه من إلى يحتاج بل بذاته، صوتا يصدر
 حزن، ذات صيحة والرنين: والرنة الصوت، فاإلرنان: صوت؛ على يدل رن:

رنينا لها ألن القوس؛ والمرنان:

 والضرب ،باليد الضرب والقرع: ضربته إذا أقرعه: أو الشيء ضرب وقرع:

<. المأكول الدبا والقرع: بالعصا

 بشدتها تضريهم اي الناس، تقرع ألنها الدهر؛ شدائد من الشديدة والقارعة:

[.١ ]درعة: 4 تاًا"ثالةت G >الرءئ ;تئلى ل1ق

((٢١٤»

ليًا الروتين اكره *أنا

 الرتابة؛ أكره أنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الروتين، أكره انا يقال:
اإلنجليزية. عن مترجمة روتين فكلمة

((٢١١٥))

G5 مكانها المسؤولين مواقف راوحت وتج
 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،مكانها المسموولين مواقق راوحت يقال:

 يعني راوح: أما تتغير لم جمدت: أو ،مكانها فى بقيت او ،المسؤولين مواقف ثبت

اوردناها. التي الجملة مع راوح فى يتفق ال وذلك أخرى؛ وبهذا مرة بمذا اشتغل

.٣٥ص القزازالقيرواني ،اللغة فى العثرات (١)

Er



٠٠ ,ازاه ٠٠
((٢١١٦»

8لةفيسلةالمهمالت الزيا ضع2

 ضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المهمالت، سلة فى الزيالة ضع يقال:
الماء. من القليل فتعني: الزبالة اما الكناسة أي: :المهمالت سلة في القمامة

(,٢١١٧>)
G5 رماه بمعنى: الشيء رت وتة

 ،العروس رت يقال: ان والصواب ،خطا وهذا رماه، بمعنى: الشيء رت يقال:

الشاعر: قال ،زينها إذا والعروس المراة رت يقال:
( بالتزتت الحي فتاة إن فتاتكم زهنعزوا تميم بني

التزين والتزتت:
(,٢١١٨>)

G3 البرد من زخات سقوط يتوقع

 يتوقع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،البرد من زخات سقوط يتوقع يقال:
 والزخة: دفعته، الشيء: زخخت الدفع، على يدل زح ألن ؛البرد من دفقات سقوط
(م الذلي لغي صخر قال والغيظ، الحقد

وجداوخيفا القلب وتضمرفي زخة على فالتقعدن

((٢١١٩)) 
ليًا حديقتنا في برتقال شجرة زرعت وتة

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،حديققا فى يرتقال شجرة زرعت يقال:

.٦ص٣فارسج ابن اللغة، (مقاييس١)
.٦ص٣فارسج ابن ،اللغة (مقاييس ٢)



 2 لشالمموالمنرهيةوالنغهيةا ممجمالخخطاءالنحدية ل

 األرض، البذريي أي الزراعة طرح زرعًا: فزرع حديقتنا؛ في برتقال شجرة غرست

 لجءذئذههغ٢لىأالزغن1 ألغات آناندوؤ يرقأ أولم ه تعالى: قال البذر، والزرعة:

[ل٢٧يح]ادجدة:١تتئ
الشجر. من يغرس ما والغراس: األرض، فى أثبته فيعني: الشيء غرس أما

((٢«٢١٢٠
GS فالن قدم زحطت £0

 فالن قدم زلقت يقال: أن والصواب خطا، وهذا فالن، قدم زحطت يقال:

المعاجم. فى يرد لم زحط والفعل تتبت، ولم زلت أي:

((٢١٢١))

ك8الزرع نما3

الزرع. زكا يقال: أن والصواب خطا، وهذا الزرع، نما يقال:

 ينمى الخضاب ونمى ،زاد ينمى: المال ونمى ،والزيادة االرتفاع على يدل :نما
الشاعر: قال آخر، إلى مكان من ارتفع الشيء: وهمى ، وسوادًا حمرة زاد وينمو:

اليدل في الخضاب كماينى وانم التغيزوازدد ليلى ياحب

 بعضهم: قال المال، زكاة الطهارة يقال: ،وزيادة نماء على كيدل :زكا

 بعضهم: وقال ونمازه، زيادته وهو المال، زكاء به يرجى مما ألنما بذلك سميت

 تطهرهم صدقة أمولهم فخذمن تعالى: ودليلذلكقوله طمارة، ألنما سميتزكا:

[ل١ ٠٣]التزبة: يح- ئريم؛

((٢١٢٢)»

٢لآل المطر هطل مع البيت إلى وصولي تزامن وى؟

 أن والصواب ،خطا وهذا المطر، هطل مع البيت الى وصولي تزامن يقال:

اووافقه. مصادفة،أو المطر، معهطل البيت إلى يقال:اتفقوصولي

.٤٧٩ص٥ج ابنفارس، اللغه، (مقاييس١ )

EJ



صيالتثنالثتتانيتاشتيجالثتثة
»٠٢١٢٣،

G8 بالرشح فالن أصيب زئة

 فالن أصيب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالرشح، فالن اصيب يقال:

الزكمة. أو بالزكام
عرق :الجسد رشح ويقال: وسال، نفخ ورشحانا: رشحًا العرق رشح

 اصابه فتعني: فالنًا الله زكم اما ونحوه، العرق من يرشح ما كل الرشح:

 بالعطاس غالبًا يتميز المخاطي األنف عشاء فى حاد التهاب والزكام: بالزحام

: ( البستي) الفتح أبو قال والتدميع

زكام آلخرين فيه ثم قوم راحة اناكالوردفيه

»٢١٢٤>،
للرجل:زلمةوهؤالءزلمم2)

 ،ورجال رجل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا زلم، وهوالء زلمة للرجل: يقال:

 يفعلون وكانوا به يسقسم قدح :والزلم ،مالسة فى والدقة النحافة على يدل :زلم

 قالتعالى:رآنتتنقيموأياألزكره اإلسالم، ثمحرميي الجاهلية، ذلكفي

ربيعة: بن لبيد قال [.٣]المندة:

ازالمها الثرى عن تزل بكرت وأسضرت إذاانحسرالظالم حتى

١٢٧ص الثعالبي، التمثيلوالمحاضرة، (١)

EJ



غالشاعة واسغوية والصرفية التحوية ء األخط معجم7

٠٠ اسين ٠*

,,٢١٢٥>,

G3 شكواه فالن سحب

 فالن استرد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا شكواه، فالن سحب يقال:
 ذيله سحب يقال: ،ومده مبسوط شيء جر على يدل سحب ألن استرجعها؛ أو ه شكوا
 الهواء في ينسحب كانه بذلك، له تشبيهًا سحابًا السحاب وسمى سحبًا، باألرض

 تعالى: قال ارتد تقمقرأو أو نكص يقال: وإنما الجيش انسحب يقال: وال ، اونسحابًا

٠[٤٨ه]األذغال: عقبيه عل نكص آلفثتان ترآءت فلما

المسبي: الطيب أبو قال استرجع، أو استرد ونقول:
ثجال حان جوده فياليت الدنيا تهب ما تسترد ابدًا

((٢١٢٦)

GS المسائل بقية على ينسحب الحكم هذا

 أن والصواب خطا، وهذا المسائل، بقية ينسحبعلى الحكم هذا يقال:
ويناسبها. يوافقها ينطبق: أو المسائل، بقية على يصدق الحكم هذا يقال:

ما. لسبب منه خرح المكان: من وانسحب األرض، على انجر يعني: فانسحب

»٢١٢٧)>
G3 الحاضرون سحج ؟0

 الحاضرون؛ صفق يقال: أن والصواب خطا، وهذا الحاضرون، سحج يقال:
 الشيء صفق أما البغل صوت والسحج: قشر، وسحج: وقشر، خدج سحج: ألن

 والماء: الثوبوالشجر الريح صفقت ويقال: صوت، لها يسمع ضرية ضربه فيعني:

وحركته. ضربته

R



 ————لحخئخئكائ

(,٢١٢٨)٠
ليًا سقاية أو سحلية شاهدت زعة

 شاهدت يقال: والصوابأن خطا، وهذا سقاية، أو يقال:شاهدتسحلية

 الشيء تسهيل او الصوت او اآلخر عن الشيء صشط معناه: سحل غطاية، أو غطاءة

األبيض. الثوب والسحل: وتعجيله،

علس: بن المسيب قال

سحل كانه يلوح ريع يرفعهاويخفضها آلل I في

((٢٢٩»»
GS سراحه فح إذ ألسير ا الجندي حرر ؟0

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، سراحه، فك األسيرإذ الجفدي يقال:حرر

 يكن لم إذا سريح أمر منه يعال االنطالق، على يدل فعل سرح: غله، أو قيده فك

،المرأة سرحت يقال: الطالق، وهو السراح هذا على يحمل ثم مطل، وال تعويق فيه

[■٢٣١:٠]االر٩عذوئف واذنزوئئ فألغالى:

 ونحوه حبل :والقيد قاده، قيده: فيقال: ،القيد رجله في جعل قيدًا: :قاد أما

وقيود. اقياد والجمع ،فيمسكما وغيرها الدابة رجل في

 ٠[٣ ٠ ]الحاقة: < دئئيم ثدو؛ > قالتعالى: لغل، اوعنقه يده وضعي وغلفالنا:

 والجمع أيديهما أوفي المجرم أو األسير عنق في يجعل جلد أو حديد من طوق والغل:

[.٣٣ًاقننمةئغإ،<لب:٠آائي يًا ألءلدل٠٢ رتتنتنل تعالى: قال اغالل،

((٢١٣٠»

03 الحكومة سراي ؟0

 الحكومة، دار يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحكومة، سراي يقال:

الخيل او لجيش ا من قطعة والسرية ،سرية جمع سرايا من وسراي

EJ



دةالشالدة٠لتغ٠ألخطاءالئحويةوالدكرقله~و٠مجما٠

((١٢١٣١»
G3 سطل رجل هذا ؟0

 ألن أبله؛ رجل هذا يقال: أن والصواب خطأ، وهذا رجلسطل، هذا يقال:
العامة. كالم من المعنى هذا فى سطل

((٢١٣٢»
G3 جرحى سقوط )اسفرعن( سير حادث وقع ۶0

 أن والصواب ،خطا وهذا جرحى، سقوط عن( سير)أسفر حادث وقع يقال:

 اسفر الفعل أما سقوط: الى ادى او جرحى، سقوط منه( )نتج سير حادث وقع يقال:

 مشرقة أي [.٣٨]عبم:4وجوهيؤمذمتفرة تعالى: قال وانكشف، وضح فيعني:

مضيئة.

»٢١٣٣>)
S0 لن خفية البيت الى السارق تسلل

 دخل يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،خغية البيت إلى السارق تسلل يقال:

 انطلقتفي الزحام: وتسللمن خرج، فيعني؛ تسلل أما البيتخفية، إلى السارق

 المعنى يخالف وهذا والدخول، الولوج ال واالنطالق، الخروج هو فالتسلل استخضاء

األول. القول المرادمن

«(٢١٣٤»»

لن السمكري إلى ذهبت

 إلى ذهبت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السمكري، إلى ذهبت يقال:

الحديد صفائح من المنزلية األدوات يصنع الذي الرجل أي: الصفاح

((٢١٣٥»
لن يسموالشهبا فالن زرة

ألن الشهبا؛ يعلو يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الشهيا يسمو فالن يقال:

٥٣٣٠// 



 خلف: بن أمية قال فمتعد عال الفعل أما الزم، فعل وهو وارتفع عال بمعنى سما

 تصارع الذي ويعلوك تذل تزل ال خصمك موالك يكن ما متى
يومًافهوواقع ريشه وإذاماقص بغيرجناحه لبازي I ينهض وهل

((٢١٣٦»
GS فلسطين موانئ سم ورة

 أسماء أذكر يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا فلسطين، موانئى سم يقال:
فلسطين موانن أسم أو ، اسمًا اجعل :معناها واسم( )سم ألن فلسطين؛ موانئ

(,٢١٣٧))

GS المقال في اسمك ذكر بالي عن سها ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا المقال، اسمكفي عنباليذكر سها يقال:

سها. الفعل من ونسيت غفلت أي: المقال في اسمك ذكر عن سهوت

(,٢١٣٨))
G3 السوق أهل السوقة: تتج

 ،لرعية :السوقة والصوابأنيقال: خطا، وهذا السوق، اهل السوقة: يقال:

 الحاكم أو الملك ألن الرعية يقال: والجمع، والمذكر المفرد على تطلق والسوقة
(م١الشاعر) قال إرادته، إلى يسوقهم

لراعيىا األقوام فى مرعي ال وال قطي مثل قطا يس
(٢١٣٩٠))

G3 القضية تسييس إلى فالن يسعى تتج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،القضية تسييس الى فالن يسعى يقال:
 إكسابها أو السياسي بالطابع طبعها او سياسيًا، ثوبًا القضية إلباس إلى فالن يسعى

المعاجم. في يرد فلم سيس الفعل أما ،سياسية صبغة

. ٤٠٨ص ٢ج ،فارس ابن ،اللغة مقابيس (١)

لغ
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٠٠ اشني ٠٠

G3 القذرة أعمالهم شجبت زكج

 جدبت يقال: أن والصواب خطا، وهذا القذرة، أعمالهم شجبت يقال:

المعنى. هذا غير معان له شجب والفعل وذم، عاب جدب: القذرة أعمالهم

«٢١٤١ا,
GS األمن على الحفاظ ضرورة على الجيش قائد شدد وتة

 ،خطا وهذا األمن، على الحفاظ ضرورة على الجيش قائد شدد يقال:
 أونبه؛ أوالح، ألمن، على الحفاظ الجيشضرورة والصوابأنيقال:أكدقائد

قواء. وشدده: بالغفي، يعني: شدد فالفعل

(<٢١٤٢»
لدم الشربة حملت زتة

 والقلة: ،القلة حملت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الشرية، حملت يقال:
الفخار. من يصنع للشرب يستعمل إناء

(,٢١٤٣)>
8الموز الشرشورلقطع أو الشرشرة استعملت

 أن والصواب خطا، وهذا الموز، لقطع الشرشور أو الشرشرة استعملت يقال:
الصغير المنجل والمنيجل: الموز، لقطع المنيجل استعملت يقال:

«٢١٤٤»
(8*شرقفالنالماء

 أو الماء فالن رشف يقال: أن والصواب خطا، وهذا الماء، فالن شرق يقال:

الجملة. هذه في المرادة غير أخرى معان له شرق فالفعل شريه؛

EJ



الشانعة واللغوية والصرفية الئحوية األخطاء معجم�
نم

((٢٤٥» 

*هذاطالبشاطر(

 ماهر؛ طالب هذا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا شاطر، طالب هذا يقال:

والخليع. اللص بمعنى تأتي شاطر ألن

((٢٤٦»
G3 االنشطارية القنبلة وتة

 النثارة؛ القنبلة أنيقال: والصواب خطا، وهذا االنشطارية، القنبلة يقال:

قليلة. أجزاء أو نصفين الى قسم يعني: شطر

»٢١٤٧),

GS قلق أي: به فالن شغف وتة

 به فالن شغف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا قلق، أي: به فالن شغف يقال:

وأولع. أي:علقبه

«٢١٤٨»

G8 بثالث الرسولين شفع وتة

 إلى ضم يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،بثالث الرسولين يقال:شغع
زوجًا جعله أي إليه مثله ضم تعني: باآلخر( الشيم )شفع ألن ؛ ثاثالً الرسولين

»٢١٤٩))

لن أعضاء خمسة من اللجنة تشكلت وتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، اعضاء خمسة من اللجنة تشكلت يقال:
تكونت. أو أعضاء خمسة من اللجنة تألفت

»٢١٥٠))
G3 بالشلل األيسر فالن شق أصيب وتة

يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالشلل، األيسر فالن شق اصيب يقال:

□



Zالشالعة والنغوية والصرفية لتحوية ا األخطاء معجمححطك
الشلل. اصابه فالن: اشل بالفالج. فالن أصيب

((٢١٥١»» 

G5 وجهه على خصمه المصارع شمط وتج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا وجهه، على خصمه المصارع شمط يقال:

 الشيب اختالط الشمط: ذلك ومن ،الخلطة على يدل شمط: لن وجهه؛ على صفعه
 يخلط ما والشمط: الليل، ظلمة بباقي الختالطه شميطًا الصباح وسمي الثياب بسواد

ليشتهيه. بالطعام

»٠٢١٥٢)
G3 الشمعدان اشتريت ؟0

 المشمعة؛ اشتريت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الشمعدان، اشتريت يقال:

عامية. كلمة فالشمعدان

»٠٠٢١٥٣

8المطر من لحماتي المشمع لبست ودج

 يقال: أن والصواب ،وهذاخطا المطر، من المشمعلحماتي يقال:لبست

الماء منه ينفذ وال المطر فى يلبس الثوب والممطر: المطر، من لحماتي الممطر

((٢١٥٤»»

G3 الشاريان الشنب: ؟0

 وصفاء الثغر جمال الشنب: ألن خطأ: وهذا الشاربان، الشنب: يقال:

األسنان.

»٠٠٢١٥٥

G3 بصوته اآلذان فالن شنف وتج

 أطرب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بصوته اآلذان فالن شنف يقال:
البغض أو األذن، اعلى في عتق ما الشنف: ألن بصوته؛ اآلذان فالن

EJ



 كبعلنانيدالنجيجيننجيتتتالسطممح
((٢١٥٦))

So شوشته إلى السهم في فالن غرق G3

 غرق يقال: أن والصواب ،وهذاخطا شوشته، إلى السهم فى فالن غرق يقال:

 كلمة والشوشة الرأس، مقدم شعر إلى أي: ذوابته إلى او جمته، إلى السهم في فالن

هامية.

((٢١٥٧»

So عروسه وجه فالن شاف G3

 فالن رأى يقال: أن والصواب خطا، وهذا عروس، وجه فالن شاف يقال:

راى. معانيه من ليس شاف والفعل ،عروسه وجه

«٢١٥٨ر)

G3 الشيفرة لفك ذكاءه فالن يستخدم £0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الشيفرة، يقال:يستخدمفالنذكاءهلفك
السرية. الرموز الجفرأى: لفك ذكاءه فالن يستخدم



مجمايهطاراللحويأوالتهيعاسيعالخالمقك7
٠٠ اسأد ٠٠

(< ٢١ ه ٩ »

(8الشعر من لصئبانة ا نزعت زتة

 نزعت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الشعر، من الصئبانة نزعت يقال:

وصئبان. صواب على وتجمع القمل بيضة والصوابة: الشعر، من الصؤابة

»٠٠٢١٦٠
G3 الصباح أصبح زلة

 حل، أو الصباح، الح يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الصباح، اصبح يقال:

 ومع لصباح، الصباحفي يدخل ألنأصبحبمعنىذلكقكيف ظهر، او أووافى،

ظهر. بمعنى يأتي اصبح إن قال الوسيط المعجم فإن ذلك

,(٢١٦١>)
G5 النوم مصباح أطفأت ؟0

 أطفأت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النوم، مصباح اطفات يقال:
ضئيل ضوء ذو وهو النوم، بعد ليالً ينير الذي المصباح أي السهاري

((٢٦٢)

GS الركبة صابونة الطبيب عالج 80

 عالج يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا ،الركبة صابونة الطبيب عالج يقال:
لرضفة. ا ،لرضفة ا الطبيب

»٠٠٢١٦٣

GS الثبوتية أوراقك تصطحب أن عليك 80

يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الثبوتية أوراقك تصطحب ان عليك يقال:

EJ



 اتخذفالنًا يعني: اصطحب إذا تحضراوتجلب؛ او ،الثبوتية أوراقك تحمل ان عليك

صاحيًا.

,,٢١٦٤،)

so 03 رئيسه ألمر فالن صدع

 فالن خضع أنيقال: والصواب خطا، وهذا ألمررئيسه، يقال:صدعفالن

اإلظهار. هو: الصذع ألن رئيسه؛ ألمر

((٢٦٥)

So 8القرار الوزيرعلى صادق)

 الوزير وقع يقال؟ أن والصواب ومذاخطا، القرار، الوزيرعلى صادق يقال:
 ال نعرفه الذي والمعنى صديقًا، كان صادق: الفعل ألن امضاه؛ أو عليه وافق أو القرار

اوردناها. التي الجملة من المراد يالئم

,,٢١٦٦،،

SO 03 المتنزه بدخول فالن لنا صرح

 لنا أذن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المقزه، بدخول فالن لنا صرح يقال:

واظهر. اجدى صرح: معنى ألن ؛لفا سمح او ،لنا أباح أو المتتزه بدخول فالن

,,٢١٦٧،>
SO 03 مسلوقًا )صفارالبيض( يحب الطفل هذا

 أن والصواب ،خطا وهذا ،مسلوقا )صغارالبيض( يحب الطفل حذا يقال:

 الغرقن القشرة، هي: البيضة فأجزاء أومحه؛ البيض ماح يحب الطفل هذا يقال:

والماح. واألح

»٢,٦٨،
So 03 وجهه األسيرعلى الجندي صفع

لطم يقال: أن والصواب خطا، وهذا وجهه، على األسير الجندي صفع يقال:

لج



ا الصادعة شوية و واسرفية النحوية زماأل م،■ج

 :هما والملطمان ،مفتوحة بالكف او الراحة بباطن خده ضرب أي: ألسير ا الجندي

ملطم وأحدها الخدود هي المالطم الخدان،

,,٠٠٢١٦٩
G5 جسديا المقاومين تصفية إلى الصهاينة عمد زنج

 أن والصواب خطا، وهذا المقاومينجسديًا، تصفية إلى الصماينة عمد يقال:

 ترد لم فالتصفية حياتهم؛ إنهاء أو وإعدامهم المقاومين قتل إلى الصهاينة عمد يقال:

المعنى. بعذا المعاجم فى

((٢١٧٠،)

03 العدو أمام صمدنا زنج

 العدو؛ أمام ثبتنا يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا العدو، أمام صمدنا يقال:

الصالبة. أو القصد يعني فصمد

 األمور فى إليه يقصد سبيًا حان إذا ،مصمد وفالن ، صمدًا صمدته نقول:

 في يقصدونه هم والطلب، بالدعاء عباده إليه يصمد ألنه الصمد؛ ٠ وعال جل .والله

٠[٢ى:إلخى1] ،<الثكتث ًاقئ> تفأر: قال الحاجات،

الشاعر: وقال
الصمد السيد فانت حذيف خذها له قلت ثم بحسام علوته

 قال وثبيت ثبت وبجل وثبوتًا ثباتًا ثبت يقال: الشيء دوام على يدل فعل وثبت:

البيت: فى طرفة

فهمه) دبته والثبيت الفؤادله فالبيت

 .أمثواإذالقيثمفةالنيب يأيها > وجل: عز قوله ب ثبت الغعل وورد

يج]األذغل:ه،[.١ةتجو

،٣٩٩ ص ٢ج فارس ابن ،اللغة مقاييس (١)

EJ—------------------------ —
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(,٢١٧١،>
(R للمنزل أؤلي تصميمًا وضعن G3

 وضعنا يقال أن والصواب خطا، وهذا للمنزل، أوليا تصميمًا وضعنا يقال:

 على تدل مثبتة، فكرة حول كتابة او رسم والتخطيط: للمنزل، أوليا تخطيطا

المكتوب. اللوح أو الرسم أو الصورة فى يقصد

 التي الجملة من المراد المعنى يودي ال حيث صمم، الفعل مصدر تصميم

أوردناها.

((٢١٧٢))

GS قائده لرأي الجندي انصاع ؟0

 انقاد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا قائده، لرأي الجندي انصاع يقال:

برأيه. اوعمل اطاعقائده، أو لرأيقائده، الجندي

 وتصوع تفرقوا الناس: تصوع نقول: اإلناء. أو والتصدع التفرق على يدل صوع

هاج. النبت:

((٢١٧٣)

GS سرية( )بصورة البالد فالن دخل )تع

 دخل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، سرية( )بصورة البالد فالن دخل يقال:
 وكل الشكل تعني: األساس فى وهي ،مقحمة فكلمة الصورة أما سرًا؛ البالد فالن

والنوع. والصفة يصور، ما

((٢١٧٤>)

G3 لة لصا ا في صديقي جلس £0

 جلس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الصالة فى صديقي جلس يقال:

الضيوف. الستقبال المخصص المكان هو والبهو البهو في صديقي

C3



*٠ اسأد ٠٠
„٢١٧٥)>

G3 الضبان اإلسكاف صنع زتة

 اإلسكاف صنع يقال: أن والصواب خطا، وهذا الضبان، اإلسكاف صنع يقال:
القدم. قد على مفصالً الحذاء داخل يوضع ما هو الحذاء: وفرش الحذاء، فرش

,(٠٢١٧٦)

لالع والفرح( بالحياة )تضج الحدائق كانت ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، والفرح( بالحياة )تضج الحدائق كانت يقال:
اخافه. شيء من فزع يعني: ضج فالفعل يغمرها؛ الفرح كان أو بالحياة، تعبق الحدائق كانت

(,٠٢١٧٧,
so الع الضلفة( أو )الضرفة افتح

 افتح يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الضلفة(، أو )الضرفة افتح يقال:
النافذة. أو الباب جزءي أحد على يطلق ما وهو المصراع،

,,٠٢١٧٨)
so الع الدم في )ضغط( فالن عند

 فالن ءند يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا الدم، في )ضغط( فالن عند يقال:
 فى ضغط معه يكون أن الضروري من اإلنسان ألن الدم؛ ضغط في زيادة أو ارتفاع
 فهما واالنخفاض االرتفاع اما القلب؛ عضلة بوقوف إلى الضغط هذا ينتهي وال الدم،
اإلنسان. منهما يعاني اللذان

(,,٠٢١٧٩

األمرم هذا أضنكني  so

 هذا أضناني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا األمر، هذا اضنكني يقال:
والشدة. الضيق الضنكفهو اما ،ونهكنى أضعفنى األمر

محآ



*٠^y٠٠

ا«٢١٨٠))

S0 واحدا طابورًا الجنود وقف GS

 وقف يقال: ان والصواب ،خطا وهذا واحدًا، طابورًا الجنود وقف يقال:

 والطابوركلمة طويل، صف األخرفي خلف الواحد وقف أي: واحدا، قطارًا الجنود

اعجمية.

((٢٨١»

G3 الخاصة طريقته فالن طبق ۶)ء

 فالن اتبع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الخاصة طريقته فالن طبق يقال:

مختلضة. اخرى معان له طبق الفعل ألن طريقته؛

((٢١٨٢))

G3 فضة من طبق هذا ؟0

 من صحن هذا يقال: أن والصواب ه خطا وهذا منفضة، طبق هذا يقال:

وسطها. الدار: صحن ذلك: من الشيء اتساع على يدل صحن: ،فضة

 ويقال: أعطيته صحنته: وقيل: أصلحتبينهم، إذا القوم: بين وصحنت
(. رموح) أي صحون: وناقة ضربات، ضربه صحنات: صحنه

 الطبق: ذلك من ،يغطيه حتى مثله على مبسوط شيء وضع على يدل وطبق:

تطابقا وقد الثاني، طبق فاألول الشيء، على الشيء أطبقت يقال:

(٠٢١٨٣٠)
so ملفوفا ورقه يدخن النبات من نوع اوالطباق: الطباق G3

،خطا وهذا ،ملضوفا ورقه يدخن النبات من نوع الطباق: أو الطباق يقال:

،٣٣٥ ص ٣ج ابنفارس، اللغة مقاييس (١)

——————لج



مكر لضانعةوالتغويةا والترهية معجماألخطاءالئحوية

 من آخر فنوع الطباق أما ، ملفوفًا ورقه يدخن الذي هو التبغ يقال: أن والصواب

النبات.

<(٢١٨٤>)
P0 لن الصابون طبق

 فيها يحفظ التي األداة يقال: أن والصواب ، خطا وهذا الصابون، طبق يقال:
الصابون.

((٢٨٥»
RD )لن إسرائيل مع عالقاتها مصر )طبعت

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا إسرائيل، مع عالقاتها مصر )طبعت( يقال:

 هذا يودي ما منها ليس معان )طبع( للفعل إن إذ ؛إسرائيل مع عالقاتها مصر أقامت

نجسه. او مأله اإلناء: وطبع إياه، عوده كذا(: على )طبعه تقول: المعنى

((٢٨٦)
لن الطرييد قذائف اطلقنا زتج

 أطلقنا يقال: أن اب الصوو خطا، وهذا الطربيد، قذائف أطلقنا يقال:

ومواقعه. العدو سفن على تطلق ضخمة قذائف وهي ،النسيفة قذائف

,(٢١٨٧))
03 كالمه في فالن استطرد

 فالن تابع يقال: أن والصواب خطا، وهذا كالمه، فالنفي استطرد يقال:
آخر. إلى موضوع من ققل معناه: فاستطرد واصله؛ أو كالمه

((٢٨٨)
(8*طرشالعاماللجدار

 العامل بيض يقال: أن والصواب خطا، وهذا الجدار، العامل طرش يقال:
جصصه. أو الجدار



صجاخاثكيتاجثيجاخيكقت
((٢٨٩»

الطقسمعتدلج2ا

 معتدل الجو أو المناخ يقال: أن والصواب خطا، وهذا معتدل، الطقس يقال:

طقوس والجمع الدينية المراسيم تعني: مولدة كلمة الطقس ألن

,(٢١٩٠>،
هن الحيلة فالن على انطلقت £0

 على جازت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،الحيلة فالن على انطلقت يقال:

اللغة. جت وجود له ليس انطلى الضعل ألن الحيلة؛ فالن

((٢١٩١»

G5 لطابو ا أو لتطويب ا دائرة حتة

 دائرة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الطابو، او التطويب دائرة يقال:
التمليك

((٢١٩٢»

رما( لجدا ا طاقةفي فالن أحدث 2

 أحدث يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الجدار، جذ طاقة فالن احدث يقال:
الجدار. في الخرق على يطلق ما الحو: او والكو: كوًا، الجداراو في كوة فالن

»٢١٩٣،،
G5 بالطاولة فالن لعب حتة

 بالنرد فالن لعب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،بالطاولة فالن لعب يقال:

وكعابه. أوزهرهأ
«(٢١٩٤»»

G3 النائية القرى مجتمعات افراد معظم الفقريطال حتة

«خطا وهذا ،النائية القرى مجتمعات أفراد معظم الفقريطال يقال:

لج



j^r الئحؤيةوالمئرقلةواشويه~الشامه~٠اجماألخطا٠
 أو يصيبهم أو النائية القرى مجتمعات أفراد معظم يلحق الفقر يقال: أن والصواب

 الضعل ورد بل المعنى، بهذا المعاجم في ترد لم 0)يطال المضارع صيغة إن إذن يشملهم؛

وارتضع. وعال قصد ضد أي: يطول: طال

((٢١٩٥»)
GS األشخاص من العديد طالت فالن انتقادات

 أن والصواب ،خطا وهذا األشخاص، من العديد طالت فالن انتقادات يقال:

بلغت أو وصلت أو ادركت او األشخاص، من العديد أصابت فالن انتقادات يقال:

((٢١٩٦»
العمرهع طيلة أذكرك سوف وعة

 سوف يقال؟ أن والصواب ،خطا وهذا العمر، طيلة أذكرك سوف يقال:

الدهر. مدى أو العمر، تعني الطيلة: ألن حييت، ما أذكرك

,٢١٩٧٠)>

لدع كذا الكتاب هذا طي وجدت وتة

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا الكتاب هذا طي وجدت يقال:

أوراقه. أيمنضمن وجدتفيطيالكتابكذا،

EJ



Zالشالعة واللغوية والصرفية الثحوية األخطاء معجم�

٠٠ البالع ٠٠

«٢١٩٨»

GS جدا صعبة المالية ظروفه فالن زعلة

 فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا جدًا، صعبة المالية ظروفه فالن يقال:

 المعجم فإن ذلك ومع األحوال، بمعنى ترد لم الظروف ألن جدا؛ صعبة المالية أحواله

المعفى. هذا في محدثة إنها قال الوسيط

□



غالشائعة واللغوية والصرفية الثحوية األخطاء معجمححطك

٠٠ العين ٠٠

,(٢١٩٩>)

G3 :ا الصدر جيب العب

 او الكم هو العب يقال: أن والصواب خطا، وهذا الصدر، جيب العب: يقال:

عامي األول فاالستعمال الردن؛

((٢٢٠٠))
GS دمية( عن )عبارة الطفلة هذه ؟0

 هذه يقال: أن والصواب وهذاخطا، دمية(،)عبارةعن الطفلة يقال:هذه

بهذاالمعنى. التأتي )عبارة( الكطمة ألن دمية؛ تشبه الطفلة

((٢٢٠١>)

G3 معتبر إنسان أنت ؟0

محترم. إنسان أنت يقال: أن والصواب خطا، وهذا إنمانمعتبر، انت يقال:

(،٢٢٠٢)؛

لدن جديدة عبوة في الشراب وضعت لكع

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،جديدة عبوة في الشراب وضعت يقال:

 فيه توضع الزجاج من وعاء فإلقارورة: زجاجة؛ أو جديدة قارورة في الشراب وضعت
القارورة. تملوه ما مقدار فهي العبوة أما السوائل

(<٢٢٠٣»

G8 الطائر شرب لكع

 العب ألن الطائر؛ عب يقال: أن والصواب خطا، وهذا الطائر، شرب يقال:
تقضس. وال غيرمص من الماء شرب

R



الشائعة واللغويم والصرفية النحوية األخطاء معجم
I

 أوي: الماء عيف: يقال: عنيفًا، شريا شرب إذا عبًا: يعب اإلناء وعبي:
 النبات:طال وعب الدواب، تعب عبًاكما الحماميشرب ويقال: أي:كريم، اإلناء،
 المه مرفي لمن عبابه: عب ويقال: واصطخب، موجه ارتفع إذا عبابًا: البحر وعب

 السير: فى والعباب الماء غزف عند صوت إذا عبًا: يعب الغرب عب ويقال: فأكثر،

<. السيال معظم العباب: الفراء: قال السرعة،
 جرع السبع، ولغ الطفل، رضع اإلنعان، »شرب الشرب: مقسمًا الثعالبي وقال

(. الطائر) وعب والدابة، البصر وكرع
(:٢قااللمتبي)

عبا رذا البالد يغشى بمن فكيف البحروهومكانه عباب ويخشى

((٢٢,٤)،

GS القروض على الفائدة( )معدالت ارتفعت زك®

 أن والصواب خطا، وهذا القروض، على الفائدة( )معدالت ارتفعت يقال:
 ما المعتدل المتوسط، أي: أواسطها او القروض، على الفائدة( )نسب ارتفعت يقال:
البيت، زوايا فهي: المعدالت اما الشيء طرفي بين

((٢٢٠٥)

G5 الكتاب فالن )عرب( ®0

 فالن ترجم يقال: أن والصواب خطا، وهذا الكتاب، فالن )عرب( يقال:

العريية. اللغة إلى اجنبية لغة من بلفظها الكلمة نقل التعريب: ألن الكتاب؛

((٢٢٠٦،،

لآلع العشاء على صديقي عزمت زى®

 دعوت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا العشاء، على صديقي عزمت يقال:

الدعوة. معاني من ليس عزم ألن العشاء؛ إلى صديقي

. ٢٤ ص ٤ج فارس ابن اللغة مقاييس (١)

،١١٣الثعالبيص اللقة فقه(٢)
٢٠٣الجرجانيص الوساطة، (٣)

□



ةا*ا,ااحواطرفيةواوكويةاةاشؤؤ ٠سجماألخطا غلر

٢٢٠٧,٠))

G3 القاضي يرحمني أن )اعشم( وئ؟

 أطمع يقال: أن والصواب خطا، وهذا القاضي، يرحمني ان )أعشم( يقال:
 الخبز :هما والعشم والعشم ييس معناه: يعشم "عشم فالفعل القاضي؛ يرحمني أن في

الطمع. أو اليابس

٢٢٠٨٠٠))

03 المنجد عصا وئ؟

 أي المندفة أو المندف يقال: أن والصواب خطا، وهذا المنجد، عصا يقال:

القطن. ليرقق الوتر بها يطرق التي النداف خشبة

,٢٢,٩٠))

لدًا الغيظ شدة من أسنانه( )على فالن )عض( وكع
 أن والصواب ،خطا وهذا الغيظ، شدة من اسنانه( )على فالن )عض( يقال:

 لها سمع حتى ببعض بعضها حك أي: ببعض بعضها أضراسه فالن حرق يقال

االحتكاك. صوت )صريف(:

,٠٢٢١٠٠)
عفوي( )بشكل األمر هذا فعلنا وئ؟
 يقال أن والصواب وهذاخطا، )بشكلعفوي(، األمر يقال:فعلناهذا

 يشاور ولم به انفرد برايه: فارتجل تفكير؛ سابق دون أي: ارتجاالً األمر هذا فعلنا
 المعاجم فى ترد فلم العفو كلمة أما روية بال ابتدعه الكالم: وارتجل فيه احدًا

الجملة. فى ورد الذي بالمعنى

٢٢١١,٠))

لدًا وافعاله باقواله فالن )عاكسني( وئ؟

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا وأفعاله، بأقواله فالن )عاكسني( يقال:

 الجملة من المراد معنى يحمل ال )عاكس( الفعل ألن وأفعاله؛ بأقواله فالن أغاظني
أوردناها. التي



غالشائعة للغويةالتحويةوالصرفيةوا األخطاء معجم
((٢٢١٢»»

so األقالم(مم )علبة احضر

 أحضر يقال: أن والصواب خطا، وهذا األقالم، )علبة احضر يقال:

األقالم. فيه توضع الذي الوعاء أي )المقلمة(

((٢٢١٣>)

so 58العلق الدنيء: السافل في

 هو العلق: يقال: والصوابأن وهذاخطا، العلق، الدنيء: السافل يقاليي

 ألنه العلق مرحلة في يكون اإلنسان أن يقال القلب، به شيءيتعلق صل من النفيس

 [،١٤ ]المؤمنون: به علقة ثخلقناآلتطفة تعالى: قال يحونمتعلقًابجدارالرحم

 كانت ألنها إما االسم بهذا الشميرة( الطوال الجاهلية )القصائد المعلقات وسميت
لنغاستها. أو الكعبة في تعلق

((٢٢١٤))
so قالع نها مكا في الثياب )عالقة( ضع

 يقال:ضع أن والصواب وهذاخطا، مكانها، الثيابفي )عالقة( يقال:ضع

الثياب. عليه تعلق الذي الشيء وهو الشماعة او الشجاب أو المشجب

((٢٢١٥))

so بجدم( المسالة مع تعامل

 المسألة ابحث يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،يجد المسالة مع تعامل يقال:

 يأتي وفاعله الزم )تعامل( الفعل ألن ؛تعاطها أو انظرها أو ناقشها أو ادرسها أو بجد
مفردًا. ال مثنى أو جمعًا

((٢٢١٦)

SO برأيه )متعنت( فالن GS

 أي برأيه متشبث فالن يقال: أن والصواب خطا، وهذا برايه، )متعنت( فالن يقال:

تعالى: قال ،والمشقة الزلة طلب أو األذى أدخل فيعني: )تعنت( الفعل أما متمسك



الشائعة واللغوية والصرفية الثحوية األخطاء معجم

ار

 حكضر ح.*.1 .ب.Hئصكرفيةو|شوية ئئحويةو|I ٠معجم|ألخطا

 رلؤشآةآلهألعنتكمإنًالله تعالى: وقال ،٢النسام:ه4ذاكلمنخشىآلعنت

[.٢٢ ٠ضيعكريح]ادعري
((٢٢١٧))

أخرىك بسيارة السيارة هذه عن )نستعيض( سوف لتآل

 ،خطا وهذا اخرى، بسيارة السيارة هذه عن )نستعيض( سوف يقال:

 ،منها عوضًا نتخذها أي: أخرى، سيارة السيارة بهذه نبدل سوف يقال: أن والصواب
العوض سال فيعني: )استعاض الفعل أما ،لها خلغًا أو

((٢٢١٨))
G3 أسرته على )عالة( فالن2

 عب؛ فالن يقال: أن والصواب وهذاخطا، اسرته، )عالة(على يقال:فالن
 الشجر من الرجل يصفعها الخيمة شبه فتعني: العالة أما ثقل او حمل أي: أسرته على

المطر. ليستترمن

,(٠٢٢١٩)

8الشهر( آخر )معاشاتهم الموظفون يقبض ؟0

 أن والصواب ،خطأ وهذا الشهر(، آخر )معاشاتهم الموظفون يقال:يقبض
 أو مفصب هوفي لمن مكافاة يقدم ما الشهر: آخر رواتبهم الموظفون يقبض يقال:

 به تكون ما فمعناه: المعاش أما ودائم ثابت أي راتب: لكلمة جمع وهي ،خدمة

 والجمع ومكانه، العيش التماس زمان ،ونحوهما والمشرب المطعم من الحياة

 وجعكالكرفيها وقالتعالى: ؛،١١>وجعتذاالنمارمعاثا<]النبا: قالتعالى: معايش،

٠[٢ ٠ الحجر: ه تثملدبززقين ومن معيش

,(,٠٢٢٢)

قن عليه أوعيط له عيط £0

زعق او ناداه يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،عليه عيط او له عيط يقال:



 الطويل وهو األعيط مصدر العيط: ، الشيء تبع أو االرتفاع على يدل عيط: به؛

 ويقالللقصيرالمنيض العيط، الجمع: عيطاءوجمألعيط: ناقة ويقال: والعنق، الرأس

قاالمية: اعيط،
( رفيع) المرتضى صعب أعيط عزتامنيع ثقيف تحن

 صحت أي: به زعقت يقال: ملوحة أو مرارة أو صياح فى شدة على يدل وزعق

 إذا دابته: يزعق وفالن نشاطه، من يفزع الذي النشيط والزعيق: فزع، إذا وازعق به
ظهر. ونداء: مناداة الشيء ونادى ، (٢شديدًا طردًا طردها

عليه أظهره بسره: ناداه ويقال: والتضف، بلغ النبت: نادى

. ١٩٥ ص ٤ج فارس، ابن ،اللغة مقاييس ( ١ )

.٨ص ،٣ج السابق، المرجع (٢)

لغ



طىيحطلشومإلحخهوتبتشتقق^ص٠م '' ’ * * —كح

٠٠ اخلين ٠٠
«٢٢٢١أ

G3 الطلب )غب( موجودة البضائع £0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الطلب، )غب( موجودة البضائع يقال:

 بمعنى وآخره عاقبته فهو ، شيء كل من الغب أما الطلب، عند موجودة البضاعة
بعده.

((٢٢٢٢)
كثيرك ماال فالن عليه اغدق £0

 جاء يقالب ان والصواب ، خطًا وهذا حثيرًا، ماالً فالن عليه أغدق يقال:

 أشرب بمعنى غدق(0) ويأتي الزم، كثر بمعنى غدق الفعل ماال؛ألن فالن عليه
متعديًا.

((٢٢٢٣)

G3 الغذاء طعام تناولت £0

 الغذاء؛ حاولت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الغذاء، طعام تتاولت يقال:

الظهيرة. وقت طعام على يطلق فالغذاء تكرار فيها األولى الجملة ألن

((٢٢٢٤»

08المرأة غرة *

 أو قصتها او المرأة طرة يقال أن والصواب خطا، وهذا المراة، غرة يقال:

الجبهة. على المصفف الشعر على يطلق ما وهي ،ناصيتها

<,٢٢٢٥)>
G5 البلد حاجات الحاكم غطى £0

سد يقال: أن والصواب ، خطًا وهذا ،البلد حاجات الحاكم غطى يقال:

EJ



ضعيف )غطى الفعل فاستعمال البلد؛ حاجات الحاكم

((٢٢٢٥))

المؤتمرمم انباء الصحفي غطى ؟0

 ذكر يقال: ان والصواب ،خطا وهذا الموتمر، انباء الصحفي غطى يقال:

سترواخفى تعني غطى: ألن المؤتمر؛ أنباء الصحفي

((٢٢٢٦)

S0 فيخدفالنةغمازةا

 فحصة خدها في يقال: أن والصواب ،خطا وهذا غمازة، فالنة خد فى يقال:

الضحك. عند الخد في تظهر التي الثقرة وهي: هزمة او نونة او

((٢٢٢٧))

)غنمة(كام أمس ذبحنا ۶وى

شاة؛ أمس ذبحنا يقال: أن والصواب وهذاخطا، )غنمة(، أمس ذبحنا يقال:

مفرد. له وليس جمع الغفم الضان انثى ألن

((٢٢٢٨)

G3 موسيقى )غاو( فالن £0

 هاو فالن يقال أن والصواب خطا، وهذا موسيقى، )غاو( فالن يقال:

الضال فمو الغاوي اما يعشقها أي: موسيقى

((٢٢٢٩)

GS )للغاية( ذكي هو £0

 ئ جدا ذكي هو يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ، )للفاية( ذكي هو يقال:

خاطن. هو بل بعربي ليس األول فالتعبير

O



2 الشالمم لننيه وا واسسترفيم الشعوية

٠٠ الفك ٠٠
«٢٢٣٠),

G5 لفتاحة( )ا احضر ؟0

 ، )المقطع( أحضر يقال: أن والصواب خطا، وهذا )الفتاحة(، احضر يقال:

الورق. به يقطع العاج أو المعدن أو الخشب من الرقيق النصل والمقطع:

(,٢٢٣١))

ام8التاجر من )الفاتورة( طلبت ؟0

 طلبت يقال: أن والصواب خطا، وهذا التاجر، من )الفاتورة( طلبت يقال:

 )فتر( من ،عريية وليست دخيلة، كلمة الفاتورة ألن الحساب؛ ورقة أو الحساب بيان

ضعف. بمعفى:

((٢٢٣٢)

الجاهليين( الشعراء )فطاحل( من سلمى أبي بن زهير £0

 ،خطا وهذا ،الجاهليين الشعراء )فطاحل( من سلمى أبي بن زهير يقال:

 يدل فحل: الجاهليين، الشعراء )فحول( من سلمى أبي بن زهير يقال: أن والصواب

 وفحول وأفحل، فحول والجمع ، شيء كل من الفحل ذلك: ومن والقوة الذكارة على
 (: الراعي قال السليطة، فمي النساء من الفحلة اما فيه، الفائقون الشعرهم أو العلم

فحيال وطرقهن ماتهن، : ومحرق تنزر بخائب كانت

((٤٠٢٢٣٣

الصبر(ما )بفارغ العامة الثانوية نتائج فالن انتظر ؟0

 ،خطا وهذا الصبر(، )بفارغ العامة الثانوية نتائج فالن انتظر يقال:

يحتمل. ال عاد حتى اي نافذ بصبر العامة الثانوية نتائج فالن انتظر يقال: أن والصواب

.٤٧٩،ص ٤ابنفارس،ج اللغة، )(مقاييعى

ح٦
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(,٢٢٣٤>)

التلفاز« على فالن تفرج £0

 فالن شاهد يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التلفاز، على فالن تفرج يقال:

 الحائط فى الفرجة ذلك ومن الشيء، تفتح على يدل )فرج( ألن إليه؛ نظر أو التلفاز

الصلت ابي بن أمية قال ،وفرجته فرجته ويقال: الشق ،وغيره
العقال كحل فرجة رلهاالر من النفوس تجزع ربما

«٢٢٣„ه

G3 مزرعتي تفقدت ؟0

 مزرعتي زرت يقال: أن والصواب خطا، وهذا مزرعتي، تفقدت يقال:
 في حما )الوسيط( أجازها وقد غيبة، عند طلب يعني: )تضقد( ألن حالها؛ ودرست

األولى. الجملة

«٢٢٣٦»

لهح فظيع الفتاة هذه جمال ؟0

 هذه جمال يقال؟ أن والصواب ، خطا وهذا فظيع، الضعاة هذه جمال يقال:
 أي: فظع لفعل من الشنيع فهو الفظيع أوفتانأما أخاذ، أو أوخالب، رائع، الفتاة

 الشفاعة أو بالبشاعة الجمال وصف يصح ال لذا المقدار؛ وتجاوزت الشناعة اشتدت

بيتا. كما

((٢٢٣٧»

غيرًانيًا إال دينارفقط مئة للجمعية دفعت ؛0

 أن والصواب ،خطا وهذا ، غير( )ال فقط دينار مئة للجمعية دفعت يقال:
 مركبة وكلمةفقط أوفحسب، الغير، فقطأي: دينار مئة يقال:دفعتللجمعية

عليه. يزاد ال حتى بالعدد تقترن وقط غير، ال قط: ومعنى وقط )الفاء( من

)مفلوك( الرجل هذا

،٤٩٩ ٣٤٩٨،ص ٤المرجعنفسه،ج (١)



لللجسخس.اللسدداسنهيعهاسشيةاشسمة
 الرجل هذا يقال؛ ان والصواب خطا، وهذا )مغلوك(، الرجل هذا يقال:

المعاجم. فى لها وجود وال مولدة، )مفلوك( كلمة ألن فقير؛

(,٢٢٣٨>>

(8وكذا كذا بين النفط برميل سعر تفاوت £0

 أن والصواب ،خط وهذا ،وكذا كذا بين النغط برميل سعر تفاوت يقال:

 شيئين أن يعني: )تفاوت( فالفعل ،وكذا كذا بين النفط برميل سعر رواح يقال:

القديروتباين. في اختلضا

,,٢٢٣٩>>

G5 )فورالحين( او )فورالساعة( فالن جاء 80

 أن والصواب ،خطا وهذا الحينه، )فور او الساعة( )فور فالن جاء يقال:

 تصبووًا إن بل > تعالى: قال تراخ، دون بسرعة أي فورًا جاء أو فوره، من جا* يقال؟

 رل4وتتقوأويأتوكمقنفورهمهذايتدذكمربكممخسةءاكفوقنآلمليكة

[.١٢٥عمران-

((٢٢٤٠)»

S0 )(8اللبناني المنتخب )على( الوطني منتخبنا( )فاز

 والصواب خطا، وهذا اللبناني، المفتخمب )على( الوطني منتخبنا( )فاز( يقال:
 الذي فالفعل عليه، انتصر أو اللبناني المنتخب على الوطني منتخبنا تغلب يقال: أن

تغلب. الجملة هذه مع يستعمل

(٢٢٤١»
So الحازوقة(مام اصابته فالن(

 أصابه يقال:فالن والصوابأن وهذاخطا، )الحازوقة(، أصابته يقال:فالن
النزع. عند المحتضر ياخذ ما العالية، الشهقة ترجيع الفواقوهو

آل
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٠«القال ٠٠
«(٢٢٤٢)

لن الماء( من )قدحا فالن شرب £0

شرب يقال: والصوابأن وهذاخطا، الماء(، من )قدحا يقال:شربفالن
 شراب فيه حان فإذا كانفارغًا، إذا إال )قدح يقال ال ؛ألنه الماء( من )كاسًا فالن

[.١ ]اإلنسان:؟ 6ويقونفيهاكأساكانمزاجهازنجبيال تعالى: قال كاس، له: قيل

((٢٢٤٣»

RD قذري فالن

 بإرادة إال شيائ يفعل أن يستطيع ال اإلنسان أن يومن ألنه قدري؛ فالن يقال:

 أن يستطيع ال اإلنسان أن يرمن ألنه جبري فالن :يقال أن والصواب ،خطا وهذا ،الله

 أصحابما فإن القدرية بالجبرأما حول فرقة فالجبرية الله؛ بإرادة إال شيائً يفعل

 اوتركه منعمله، متمكن لفعله، ويقولون:إنكلعبدخالق القدر، يمجدون

بإرادته.

(,٢٢٤٤))

لن حتابا لفالن قدمت £0

 فالنًا أعطيت يقال: والصوابأن خطا،وهذا لفالنكتابًا، يقال:قدمت
سبق يعني: قدم الفعل ألن كتابا؛

((٢٢٤٥»

لن رأى مما فالن قرف ؟0

 مما فالن اشمأز يقال: أن والصواب ،خطا وهذا راى، مما فالن قرف يقال:

 والقرن ودناه، مفه قرب المرض: فالن قرف وتقول وأباه وتجفبه عافه منه: تقزز أو رأي
والمخالطة. والتهمة المرض، الثكسيي يعني:

□
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(٢٢٤٦٠))

(R بفالن فالن قارنت G5

 بفالن يقال:قابلتفالن أن والصواب وهذاخطا، بفالن، يقال:قارنتفالن

 لكن صاحب فيعني: قارن أما ،بينهما التخالف او التماثل وجه ألرى به عارضته أي:

األول. التركيب اجاز الوسيط

(٢٢٤٧٠))
SO لدم الماء قساطل تشققت

 انابيب تشققت يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ، الماء قساطل تشققت يقال:

 ونحوه المعدن من طويل اسطواني مجوف جسم أو القناة أي: أنبوب كلمة جمع ، الماء

البلوطية. الفصيلة من شجر أو ،الموقعة فى الغبار فيعني: القسطل أما

٢٢٤٨٠٠))
So لدم القضيتين؟ هاتين بين المشترك القاسم ما

 أن والصواب ،خطا وهذا القضيتين؟، هاتين بين المشترك القاسم ما يقال:

 ضم أي جمع: الفعل من الفاعل اسم القضيتين؟ هاتين بين المشترك الجامع ما يقال:

وفرق. جزأ فيعني: )قسم( أما بعض. إلى الشيء بعض

٢٢٤٩,٠))
هترم الهدف لتحقيق جهده قصارى فالن بذل وكع

 أن والصواب ،خطا وهذا الهدف، لتحقيق جهده قصارى فالن بذل يقال:

 الجهد تعني: فقصارى مستطاعه؛ كل أو الدف لتحقيق بوسعه ما فالن بذل يقال:

والغاية.

((٢٢٢٥٠»

So لآلم أظافره فالن قصض

فالن قلم يقال: ان والصواب ،خطا وهذا اظافره، فالن قصص يقال:

£3



 كيولشاوالثجبقكااسنظاوالتةافسمفججة2

 قلم أما تتبعه إذا األثر: اقتصصت الشيء، تبع على يدل قص: ،قلمها أو أظافره
 ،وقلمته الظفر قلمت ذلك: من وإصالحه بريه عند ،شيم تسوية على يدل فاصل

نلم)'(. إذا الظغر من يسقط ما والقالمة: األظفار مقلوم هو للضعيف: ويقال

<(٢٢ه١>ا

C«الوقت لضيق كالمه المحاضرفي اقتضب ؟0

 أن والصواب ،خطا وهذا الوقت، لضيق كالمه في المحاضر اقتضب يقال:

 يعني: الكالم )اقتضب( فالفعل الوقت؛ لضيق كالمه في المحاضر اختصر يقال:
قطعه. الشيء: واقتضب ،تهيئة أو غيرإعداد من يه وتكلم ارتجله

((٢٢٥٢»»

G5 العالم أنحاء كل من السياح األردن مهرجان يستقطب ؟0

 ،خطا وهذا ،العالم أنحاء كل من السياح األردن ممرجان يستقطب يقال:

 وجود حالة فيعني: االستقطاب اما األردن.... مهرجان يجذب يقال: أن والصواب
موجب«(. الكهرياءسالب، جنوبي، )شمالي، المغناطيس قطبينمتضادينكمافي

,,٢٢٥٣>>
G5 أمريكية مقاطعة في يعيش فالن

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،أمريكية مقاطعة فالنيعيشفي يقال:
 المصدر منه يوخذ قطع فالفعل إقليم، أو صقع أو أمريكية منطقة في يعيش فالن

االمعاع. أو الترك أي: المقاطعة

,,٢٢٥٤)>
GS التقاطيع متناسب فالن وجه وتع

 والصوابأنيقال:وجه وهذاخطا، يقال:وجهفالنمتتاسبالتقاطيع،
جميلة. لديه الوجه أجزاء أن أي القسمات؛ حسن وجهه أو مقسم فالن

.١ ٥ص حه ،اللغة مقاييس (١)

O



الشائعة والنفوية والحكرفية الئحوية االخطا» معجم هر ضب ' ا.
(٤٢٢٥٥ )ز

(١ة القفير فيه: تعسل لذي ا النحل لبيت )تة

 يقال: أرن: وألصواب ،خطا وهذا القفير، فيه: تعسل الذي الفحل لبيت يقال:

الخلي. أو الخلية،

(٢٢٥٦٠))

ED الحافلة فالن استقل G5

 الحافلة استقلت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الحافلة، فالن استعل يقال:

العجاج قال ورفع، حمل استعل: معنى ألن فالنا؛

السماءواطمأنت بإذنه استقلت الذي الحمدله

،٢٦٦ ص العجاج ديوان (١ )

EJ
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٠٠ الكاف حزل٠٠
٢٢٥٧م

G8 األمرعناء هذا كبدني 90

 هذا يقال:حملني أن والصواب ،خطاومذا األمرعناء، يقال:كبدنيهذا
 لقي يقال: لمشقة، والصبد: وقوة، :يدلعىهدة*هيء صبد مرعناءشديدًا، ز

 فيكبيه :%لقذخلقاًاإلنن تعالى قال مغعة، أي األمرعبدًا: هذا فالنمن

[.٤البلد:

 جعله إذا تحميال: وحمله ورغعه، اسععله طمره: على وحمالنا حمال وحمل:

،٠ ذك تيني آليينحيلوااكورنةثملمتل تعالى: بحملهأوعلفهحمله،قال

 فإنترلرأفإتماطيومالل تعالى وقال ة:°[< - "4>٩ يحمألتداراه لحتار ًا

٠ه[٤دهكدوإ(<]سور:٠وهطممأجلترولنشوئ

٢٢٥٨9

الكاحالنه[ القدم: جانبي من النازتين للعظمتين 90

 ،خطا وهذا الكاحالن، القدم: جانبي من الفازتين للعطمتين يقال:

 :٤الصحل بها المراة قضج التي األداة الصاحل: ألن الكعبان؛ يقال: أن والصواب

العينه

 لفغسه، الشيع اضفنا هذه العبارة ضفي خطا؛ وهذا األصحل، عرق يقال:

النراع. وسط الموجود العرق فاألصحلهو:

*٠٢٢٥٩

GS التعليم )كادر( فى فالن دخل 90

والصوابأنيقال:دخل ومذاخال، التعليم، يقال:دخلفالن*)كادر(

٥٦



ا السترهيةوانشويةالعالمم٥ االغطادالشحوية معجم عكم

السولة. موظغو فيه يثبت لتي1 النعلم هو: والماله التعليم، مالك في فالن

*٢٢٦٠*
(R فى سيارتي وضعت )المنزل )كراج

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المنزل، )عراج( ه سيارتي وضعت يقال:

الترجمة. تقيجة دخيلة كلمة فالكراج المرآبي أو السيارة حظيرة في سيارتي وضعت

٢٢٦١»
G3 شريه قبل الماء )بتكرير( ينصح 80

 يقال: أن والصواب وهذاخطا، الماءقبلشربه، )بتكرير( يقال:يغصح
 تصفية أما مرة، بعد مرة الشيء اعاد يعني فكرر شربه، قبل الماء بتصضية ينصح
صافيًا جعله أي: تصغية الشي وصفى يصغو، )صغا( الفعل فمن

«٢٢٦٢»
GS مجتمعه لخدمة نفسه فالن )كرس(

 أنيقال: والصواب خطا، وهذا مجتمعه، لخدمة نغسه )كرسفالن يعال:
 الشيء بعض غم او أسع يعتي: )صرس« الفعل ألن مجتمعه؛ لخدمة نفسه )وقف«

اآلخر. بعضه الى

٠٢٢٦٣»ل

68كر الحمار لولد )ئة

 صر ألن جحش، يقال: أن والصواب خطا، وهذا صر، الحمار: لولد يعال:
 هال األولى، المرة بعد الغيء إلى رجعت كرزت: حول: ،والترديد الجمع على يدل

 ٠٢:ا٠-را إلي١]<ءليلموأعتنثمآلتزلومهئ٠ثررددنالعكًاأسكز > تعالى:

األعغى: حال الحلق، الحشرجةع والكرير:

الكريرا الرجال إذاكاندعوع النزال فنفسيفداوكيوم
:جاحشت ويقال إذاهشرجلده، وجحش الذمهوجحيشوحدء،٤ويقال



صجحاكئحيعكثيعانيقككقخة
:األعشى" قال دافعتم أي عنه:

شقياغويامبيناغيورا الجحيش حل الحي إذانزل

((٢٢٦٤»)

G3 فالن تفزع زت®

 جشات أو فالن تجشًا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، تكرع يقال:

امتالء. أيتفستمن معدته،

((٢٢٦٥)

)كاسر(م حيوان األسد زك®

 حيوان األسد يقال: أن والصواب خطا، وهذا )كاسر(، حيوان األسد يقال:
 للطيور وصفًا تأتي كاسر وكلمة ،عنقها ويدق فريسته يصطاد أي: مفترس أو ضار
كسرًا جناحيه الطائر كسر من

(«٢٢٦٦»

G3 القانون فالن كسر()2ا

 فالن خالف يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القانون، فالن )كسر( يقال:
اإلنجليزية. عن الترجمة ة وليد األولى الجملة في وردت كما فكسر ،القانون

((٢٢٦٧»

G5 )كفوف( هذه زك®

 ألنهما قفازان؛ هذان يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، )كفوف( هذه يقال:
 او نسيج من لباس القفاز: الحلي، من ضرب المرأة عند وهما الرجل، أو المراة كف
 سميت اإلنسان ومنذلككف القبضواالنقباض، لكنالكفتدلعلى جلد،
(:٢ابوتمام) قال تعبض، ألنها بذلك

 بكفها شتني

توجهها

وا

واتق

 بطرفها ارت
كفه تني

.٤٢٧ص ، ١فارسج ابن اللغة: مقاييس (١)

.٤٥٧ - ٤٥٦ص ٠ تمام ابي ديوان شرح (٢)



الشادعة واللفوية الثحويةوالصرفية األخطاء معجم

«٢٢٦٨»

so الطعام؟ )تكاليف( ما GS

 ثمن ما يقال: أن والصواب خطا، وهذا الطعام؟، )تكاليف( ما يقال:
تعالى: قال والعسر، المشقة :ومعناها تكلفة أو تكليف جمع التكاليف ألن الطعام؟

[ل٢٨٦:٤ر٠يح]ألب االشتااالئثما٢>التيثل

,٢٢٦٩٠>،

SO بينهم الكلفة رفعوا الناس هؤالء G8

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا الصلفةبينهم، رفعوا القاس هوالء يقال:

األول التعبير استعمال الوسيط اجاز وقد بينهم؛ الحشمة( عن )تخلوا الناس هؤالء

(٢٢٧٠)
G3 كمين داء اتعبني2

 دفين؛ داء أتعبني يقال: أن والصواب ،خطا وهذا كمين، داء أتعبني يقال:

المعنى. بمذا تصح ال 0)كمين كلمة ألن

٢٢٧١,٠،،

SO 03 )الكنبة( على اجلس

 على اجلس يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ، )الكتبة( على اجلس يقال:
الشاعر: قال ،اذاتجلتا القمل من يعلواليدين غلظ فالكنب: ؛األريكة

بعدلين يداي اكنبت قد
 قال نبت، والكنب تكنبت، يقال: وال يده، قاالألصمعي:أكنبت

الطرماح(:

والكنب الطلح بارض نجي اطراف مسكنها األرياف عن معاليات
 وهو األروك من األراكية اإلبل الكمائي جعل وقيل: اإلقامة، واألرك:

 واالرتحال: الظعن قالكثيرفيوصف اإلقامة،

٠ ١ ٤ ٠ص جه ،فارس ابن ،اسة معاييس ( )

i



 —ك—رتتخئثلخطثثئخوثثبح

 األوارك األحيل ازام الرقم على كانها بيض الحي جمال وفوق

٠[٣١:٠<]الكهف٠د١>ئصينبةلىاألذ قالتعالى: والجمعأرائه،

«٢٢٧٢بر

D« له مطرز)الكنار( ثوب هذا

 ثوب يقال:هذا والصوابأن خطا، وهذا )الكنار(، ثوبمطرز هذا يقال:

العامة. اقوال من فالكنار الحاشية؛ مطرز

«٢٢٧٣»

GS )الكوب( عروة كسرت ؟0

 كسرت يقال: أن والصواب خطا، وهذا )الكوب(، عروة كسرت يقال:

قله. الكوز أما اذن عروة: له ليس الكوب ألن )الكوز(؛ عروة

له صفد شارع في )الكائن( صديقي منزل إلى ذهبت

 ، خطا وهذا ، صفد شارع جت )الكائن( صديقي مفزل الى ذهبت يقال:

 زيادة )الكائن« فكلمة صفد؛ شارع في صديقي منزل إلى ذهبت يقال؟ أن والصواب

لها. داعي ال

لغ



ا المنرهيعداننويةالعالمم٥الثعوية ممجماالغطاد ٥=^^=^^^^==^

٠٠٠٠٠
((٢٢٧٥»

هلم العشاء إلى صديقي دعوة ا%)لبيت(

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ، العشاء إلى صديقي دعوة )لبيت( يقال:

 يكون ال وهذا لبيك بالقول: التلبية يعني لبى ألن العشاء؛ إلى صديقي دعوة قبلت

للدعوة.

((٢٢٧٦»

ون الحية )لسعته( فالن2ام

 لدغته فالن يقال: أن والصواب وهذاخطا، الحية، )لسعته( يقال:فالن

فللعقرب اللسع أما )الدغة(وهوملدوغ، أي:عضتهفمي الحية،

«٢٢٧٧»

so )اخطائه لتبرير اسرته خلف فالن )تلطى G3

 أن والصواب خطا، وهذا لتبريراخطائه، اسرته خلغ فالن )تلطى( يقال:

 يعني: العدو على )تلطى( فالفعل اخطائه؛ لتبرير اسرته خلف فالن )اختبا( يقال:

انتظرغرتهم.

«٢٢٧٨»
SO بالده سياسة ع بارزًا دورًا الزعيم لعب GS

 أن والصواب ،خطا وهذا بالده، سياسة فى بارزًا دورًا الزعيم لعب يعال:

 تخالف بمعان ورد لعب فالفعل بلده؛ سياسة في بارز بدور الزعيم اضطلع يقال؟
 يجدي وهوفعلال والسذة، الحزه بعصد فعلفعالً مزح، يعني: فهو المعصودهنا،

الترجمة. وهومنآثار نفعًا،

£3



صجملخحكثيتكاكيجايككت
«٢٢٧٨»
لعلعالمذفعهع2ا

 ألن زمزم أو المدفع قصف يقال: ان والصواب ،خطا وهذا المذفع، لعلع يقال:

اوردناها. التي الجملة ه قصد ما معناء ليس )لعلع( الفعل
(«٢٢٧٩»

so للع الرياح بسبب يافطة سقطت
 سقطت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الرياح، بسبب يافطة سعطت يعال:

 ألنما بذلك الالفتة وسميت إليه، األنظار صرف لغت: الفعل من الرياح؛ بسبب الفتة

اإلعالنات. وصانعو الخطاطون يصفعها ،ما معلومة أو دعاية الى القاس أنظار تلفت

«٢٢٨٠»
األنظارمام بفصاحته فالن استلفت2

 يقال: والصوابأن وهذاخطا، األنظار، بغصاحته يقال:استلغتفالن
المعاجم يردي: لم استلفت الفعل ألن األنظار؛ فالن فصاحة استرعت

,(٢٢٨١)،
عليهام« أو أمي لرؤية )متلهف( انا ؟0

 أنا يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،عليما أو أمي لررية )معلهض( انا يقال:

 لهض إما ،إليهما النفس نزاع وهو بالشيء تعلق على يدل الشوق: أمي؛ لرؤية مشتاق
 هو والملهوف: عليه، وتحسرت حزن الشيء: إلى تلهفت يقال: التحسر، على يدل ففعل

تمام ابو يستغيثقال المظلوم
تحسرًاوتلهفا نظرالشقيق دونه قطع إليه نظرالزمان

٣٩صا(شرحديوانأييقمام،

٠ال٠



ا لعالسمالثعفيةوالمترهيةواسففيةااالخطاء ممجم حك

٠٠ املمي ٠٠
«٢٢٨٢»

G3 الشفاء إلى العليل تماثل £0

 العليل تماثل يقال: أن والصواب خطا، وهذا )للشفاء(، العليل )تماثل( يقال:

الشفاء. معنى يحمل وتماثل ، البرء وقارب أقبل أي: علته

((٢٢٨٣»)

G8 االستقالل عن دفاعه في الوطنية فالن مواقف )تتمثل( £0

 ،خطا وهذا االستقالل، عن دفاعه في الوطنية فالن مواقق )تتمثل( يقال:

 تبرز او تظهر أو االستقالل، عن دفاعه في الوطنية مواقفه تتجلى يقال: أن والصواب

 الشيء: تمثل نقول: اوردناها التي الجملة من المراد المعنى يودي فال 0)تمثل الفعل أما
منتصبًا. قام

٢٢٨٤,١>)

G5 الجمهورية لرئيس والية النواب مجلس )مدد( £0

 والصواب ،خطا وهذا ،الجممورية لرئيس والية النواب مجلس )مدد( يقال:

طولها أي: الجمهورية رئيس والية النواب مجلس مدد يقال: أن

((٢٢٨٥»

السبعما )مخالب( بين الغزال وقع £0

 وقع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا السبع، )مخالب( بين الغزال وقع يقال:
قطعه. النبات: وخلب بالمخلب، أخذه خلبًا الشيم خلب السبع؛ )مرائن« بين الغزال

٢٢٨٦١١>>

بالسكرم( الطحين مزجفالن23

خلط يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالسكر، الطحين فالن مزح يقال:

EJ



 ————/نتخدوثثئفهبا

بالسوائل خاص والمزح عام، الخلط ألن بالسكر؛ الطحين فالن

((٠٢٢٨٧>

so 8العمل بشان الموظفين المديرآراء استمزج

 أن والصواب ،خطا وهذا العمل، بشان الموظغين آراء المدير استمزح يقال:

 افي له وجود ال )استمزح( الفعل ألن التمسها...؛ أو الموظفين آراء المدير طلب يقال:

المعاجم.

(«٢٢٨٨»

SO بالباب األحذية مساحة ضع GS

 ضع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بالباب، األحذية مساحة ضع يقال:

الحذاء لحظيف الباب أمام يوضع ما أي بالباب؛ الدواسة

((٠٠٢٢٨٩

SO لآلع المساكة احضر

 أو الضمام أحضر يقال: ان والصواب ،خطا وهذا ،المساكة احضر يقال:

بعض إلى بعضه الورق بها يضم التي األداة وهي: المشبك

((٠٢٢٩٠)

So المساء أمسى G8

 معنى ألن المساء؛ حل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا المساء، امسى يقال:

المساء. دخل مسى٣ الفعل

«٢٢٩١،،

SO الحليب(م الرضيع معدة من الباطني الجزء من تستخرج التي الخاصة للمادة( 

 من الرضيع معدة من الباطني الجزء من تستخرح التي الخاصة للمادة يقال:

 خطا، وهذا )الحليب«، اللبن خميرةئجبن فما والتي نحوهما، اأو الجداء العجوالو

المنفخة أو اإلنفخة : لها يقال أن والصواب

----- •' -~EI



اضريةوائحرقبةواللفويةالحائعة٠اجماألخطا٠ ال

«٢٢٩٢»

لهام أطفا تربية فى حياتها فالنة امضت ؟0

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،أطضالها ترىية يفي حياتها فالنة امضت يقال:

 من فليس أمضى الفعل أما ،جهدها غاية بذلت أي ؛أطفالها تربية في فالنة فنيت

اوردناها. التي الجملة من المراد يناسب ما معانيه

«٢٢٩٣أ

GS لسبيله فالن مضى 80

 أو ،فالن رحل يقال: أن والصواب وهذاخطا لسبيله، يقال:مضىفالن
مات. تعني: لسبيله فمضى سافر؛

((٢٢٩٤»

بضاعتهم« )جمرك( التاجر دفع ؟0

 دفع يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بضاعته، )جمرك( التاجر دفع يقال؟

 إدخالها عفد أشياء عن التجار من الدولة رجال يأخذ ما أي: بضاعته، )مكس( فالن

اوعندبيعما. البلد،

((٢٢٩٥»

٢لهله )ممنون( او لفالن، )ممتن( انا ؟0

 أنا يقال: أن والصواب خطا، وهذا له، )ممنونه أو لفالن، )ممتن( أنا يقال:

 له وعدد ذكر يعني: صنع بما فالن على امتن جملة في )امتنه فالفعل لفالن، شاكر

 ًالصدحت وهملوًا دامثوا إالالنين تعالى: قال المقطوع هو والممنون الخير، من له فعله ما

[.٦طملحأخغثوئن<]الءن:

(٢٢٩٦٠>)
لتج العام المدير بتوقيع ممهورًا الكتاب وصل 80

 أن والصواب ،خطا وهذا العام، المدير بتوقيع مممورًا الصتاب وصل يقال:

وقع، الفعل من يإمضائه مذيالً أو العام، المدير باسم موقعًا الكتاب وصل يقال:

E>



 صمالخاثحيكاتيتكيتي

 مهرال والفعل أوإقرارًابه؛ إمضاءله اسمه الكتاب أسفل فى صتب يعني: ووقع

فيه ماهرًا صار الشيه: مهر نقول ،اوردناها التي الجملة من المراد المعنى يودي

«٢٢٩٧»

G3 الزمنية )المهلة( انتهت2ا

 المدة انتهت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الزمنية، )المهلة( انتهت يقال:

والتودة. الرفق تعني: والمعلة والكفير، القليل على يقع الزمان من البرهة أي: الزمنية

,(٢٢٩٨)،

G3 بعض على الشيء بعض فضل ماز: معنى في وسؤل

أن والصواب ،خطا وهذا بعض، على الشيء بعض فضل ماز: معنى فى يقال:

 فيميزاشهآلخييثمن تعالى: قال ،بعض من بعضه فصل : هو المعنى إن يقال:

٠[٣٧ا،صل:1 االئب،

«٢٣٠ ٠)،

لآلع النقي بهوائه الجبل هذا )يمتاز( ؟0

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا النقي، الجبلبهوائه )يمتاز(هذا يقال:

 على يدل )امتاز( الغعل ألن يختص او ينغرد أو النقي، بهوائه الجبل هذا )يتصف(

الشيء فضل بدا معنى:



ا |لشادعة و|للغوية و|لصكرفية |لذحوية ٠|ألخطا معجم�

٠٠ النون ٠٠
(٢٣٠١2)) 

(V العمل مرافق في يدخن باال فالن عليه تبه G5

 أن والصواب :خطا وهذا العمل، مرافق فى يدخن باال فالن عليه نبه يقال:
أطلع. أو على وقف يعني، )نبه( ألن العمل؛ مرافق في يدخن ال1 أمر يقال:

«٢٣٠٢ه

GS اإلنجاص فاكهة أحب ؟0

 فاكهة أحب يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلنجاص، فاكهة احب يقال:

برقوق. لهفيمصر: واإلجاصيقال الكمثرى،
((٢٣٠٣)

(8جميلة طفلة المرأة هذه انجبت

 وضعت يقال: أن والصواب خطا، وهذا جميلة، طفلة المراة هذه أنجبت يقال:

 ولد يعني: الزم فعل فهو انجب الفعل اما واضع، فهي ولدته أي: حملها المرأة هذه
نجيب ولد لفالن اوولد نجيبًا،

((٢٣٠٤))

G3 عرشه عن السلطان تنازل £0

 اعتزل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا عرشه، عن السلطان قازل يقال:
عرشه. السلطان

((٢٣٠٥»»

(R بلغ )68السدحذاسرا مياه )منسوب

 يقال: أن والصواب خطا، وهذا مترًا، حذا السد مياه )منسوب« بلغ يقال:

 التي الجملة تالئم ال معناها ه منسوب كلمة ألن مترا؛ كذا السد ميام مستوى بلغ

والتوديمعناها. أوردناها،

EJ



«٢٣٠٦»
GS االستنسابية غيره: ال مناسبًا هو يراه ما بضعل المسؤول قيام عن زئة

 وهذا االسسابية، غيره: ال منامبًا هو يراه ما بفعل المسوول قيام عن م يقال
 شرك ولم برايه استبد أي: انفرد الفعل من بالرأي االنفراد يقال: أن والصواب خطا،

احدًاشه. معه

«٢٣٠٧»
لدن ناصح جسمه: امتأل لمن وع؟

 أو سمين يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ناصح، جسمه: امتأل لمن يقال

 والجمع به يخاط الذي الخيط والنصاحهو الخياط، الفاصحهو يقال: سامن،

 رسكتريوأنًا أبتغكم تعالى: قال الغغ، خالف والنصيحة والنصح نصاحات

[.٦٨خلنيح]األءراف:١تؤذ

((٢٣٠٨»
G8 بناصره فالن اخذ وع؟

 قام أو نصره يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بتاصره، فالن اخذ يعال:

النصير. : هو فالناصر بنصرته؛

((٢٣٠٩»)
GS الصهيوني االحتالل ضد األبطال ناضل()2ا

 أن والصواب خطا، وهذا الصميوني، االحتالل ضد األبطال )ناضل( يقال:

ودافعوا. حاموا اي: الصميوني االحتالل أوحاريوا وطنهم، عن األبطال ناضل يقال:

اا٢٣١٠أ
GS الحصان )نضوة( بليت ور؟

 نعل بليت يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا الحصان، )نضوة( بليت يقال:

انحصان.



jf -ح١|;ودحال-ر٦,ؤدةوالحرقيةوا٠ااذر٠ألخطا٠معجم ال

ا«٢٣١١»

G3 اإلناء )نقط( 2ا

 وشح؛ أو اإلناء قطر يقال: أن والصواب خطا، وهذا اإلناء، )نقط( يقال:

الكلمة. او للحرف فقط يقال نقط قالغعل

»٢٣١٢،>
1 SOلالع المنقل حضرت

 الكانون؛ أحضرت يقال: أن والصواب خطا، وهذا المنقل، احضرت يقال:

الفحم فيه يوضع الذي الموقد هو الكانون ألن

«٢٣١٣»

SO ليع النقانق أكل يحب فالن

السجق. يحب فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،النقانق أكل يحب فالن يقال:

((١٣١٤»
G3 الرئيس وفاة على حدادًا األعالم )نكست( £0

 ان والصواب خطا، وهذا الرئيس، وفاة على حدادًا األعالم )نصت« يقال:

 أما أسفل، إلى علو من أهبطت أي: الرئيس وفاة على حدادًا األعالم )إنزلت« يقال:

ذل أو خزي من طاطاه فتعني: ، راسه( )نكس

١٣١٥,١))

SO )لالع بيدي فالن )نكعت

 * فالنًا دفعت يقال: أن والصواب ،خطا وهذا بيدي، فالن )نكعت يقال:

وأبعدته. نحيقه أي:

((١٣١٦»)

so لالع مميزة )نكهة( العصير لهذا

لهذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا مميزة، العصير)نكهة( لبذا يقال:

�l



فهي: النكعة اما والمرارة. كالحالوة الذوق يدركه، ما أي: مميز، )طعم( العصير

الفم. رائحة
((١٣١٧» 

G5 الكتاب قراءة )انهيت(

 أكملت يقال: أن والصواب خطا، وهذا الكتاب، آنميت(قراءة يقال:

 فهو وكمل الشيء كمل يقال: الشيء. تمام على يدل فعل كمل: الكتاب. قراءة

 طلب ويقال: [،٣]المعدت: < دينكم لكم أكملت %يرم تعالى: قال تام. اي: حامل

يظغر. لم ام بها ظفر ،تركها :عفها انهى حتى حاجة

الرهم سراره وفى كالنهي مضاعضة سرعاريطة

< وجد إلة أس إنا لكم خيًا آنتهوا ثكثة والتقولوًا تعاىل: قال
الجميح؟ ،قال1١٧١النساء:1

((١٣١٨» 

03 فعله عما )ناهيك( قاله ما هذا نج

 هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا فعله، عما )ناهيك( قاله ما هذا يقال:
المدح مقام بها.إذ يتعجب طمة فناهيك ؛فعله عما فضالً قاله ما

«١٣١٩» 

G3 كله الشتاء فصل الدب )نام( ۶وئ

 أسبت يقال: أن والصواب خطا، وهذا ،حله الشتاء فصل الدب )نام( يقال:
الشتوي. النوم نقول: وال اإلسبات نقول: لذلك ...الدب

(٢٣٢٠2»
03 رعبني منامًا رايت 80

رعبني حلما رأيت يقال: أن والصواب ٠ خطا وهذا ،رعبني مناما رايت يقال:

.٤٢(فقهاللغة،ص١)



الغائعة والصرفيةواللغوية الثحوية االخطاء معجم  مرز ،ودآل||-ر|دح٦|لفحويةو|لحرقيةو|| ٠معجم|ألخطا ٠■،—

 أذبحك فيالمبارآت أرى إن »يبف تعالى: قال النوم هو المنام ألن ؛ريا أو حلمًا أو

[.١٠٢<]السسى:ىجئلزتاذاز

((٢٣٢١)

SO التدخين بمضار فالن نوه G3

 فالن ذكر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا التدخين، بمضار فالن نوه يعال:

ذكره. رفع أو مرتفع بصوت دعاه يعني: )نوه( الفعل ألن إليها؛ أشار أو التدخين مضار

i



٠^٠|—٠٠٠ض1وائحثشائث^ما^جضح حثطإلخلخة7

٠٠ الشاتم ٠٠
٢٣٢٢٠»

G3 بالمسالة فالن استهتر2ا

 فالن استخف يقال: أن والصواب خطا، وهذا بالمسالة، فالن استهتر يقال:

هوام اتبع فتعني؟ 0)استهترفالن اما بما سخر أو استهلن أي: بما استهزا أو ،بالمسألة

(«٢٣٢٣»

GS البيت من فالن هج 90

 ٠ الضجيج( )لكثرة البيت أوهشلفالنمن البيت، يقال:هجفالنمن

 )هج فالفعل ، منه( )رغمًا مكرها البيت فالن غادر يقال: أن والصواب ،خطا وهذا

 هشل: الفعل اما استعارها. صوت وسمع اقدت الفار: وهجت البيت، هدم يعنى
العامة. كالم من األوليان والعبارتان اللبن من شيائ انزلت أي: فللناقة

(,٠٢٣٢٤،

G3 نائية أماكن إلى الناس اإلعصارالكثيرمن )هجر( 83

 ،خطا وهذا ،نائية أماكن إلى الناس من الكثير اإلعصار )هجر( يقال:

 فالقعلهجر بيوتهم؛ ترك على الناس من الكثير اإلعصار )أجبر( يقال: أن والصواب

الحر وشدة القيظ في الفهار نصف والهاجرة: الهاجرة، سارف يعني:

((٢٣٢٥)

اهترا(ثوبفالنم)2

 أو فالن ثوب بلي يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، ثوب )اهترا( يقال:

 نضح بمعنى: ورد الذي هو هرن الغعل ولكن المعاجم في يرد لم اهترا فالغعل رث؛

وتضسمغ.

EJ



/دا٠ -ح٠ااجماألخطاءالئحويةوالصكوقلةوالكويةالرا-

((٢٣٢٦»
ا«8ومرج( )هرج في العروسين أسرتا كانت ؟0

 أن والصواب خطا، وهذا العروسينغ)هرحومرح(، يقال:كانتأسرتا
 الضقة :معناهما والمرج الهرج ألن وطرب؛ فرح في العروسين أسرتا كانت يقال:

واالختالط.

«٢٣٢٧»

so )ندًا فالن رأس شعر )هر

 شعر تساقط يقال: أن والصواب ،خطا وهذا راسفالن، شعر )هر( يقال:

 القوس(: )هرت نقول المعنى. هذا يودي ما فيها ليس عدة معان هر فللفعل فالن؛ رأس
 عن وكشر نبح و)هرالكلب«: ناصيته، و)هرالناسفالنا(:كرهوا صوتت،

انيابه.

((٢٣٢٨))

SO 8الخير على الرجال هؤالء تهافت

 يقال: أن والصواب ،خطا وهذا الخير، على الرجال هؤالء تهافت يقال:
للشر. يكون ما غالبًا )تهافت« الفعل ألن )الشر(؛ على الرجال هؤالء تهافت

«٢٣٢٩ا,
So نيسان شهر هل CS

 رمضان، أهلشهر يقال: أن والصواب وهذاخطا، نيسان، يقال:هلشمر

 نظرهم عند الناص إلهالل سمي ، الصماء في الذي والهالل واستمل، الالل أهل هل:
(: الرمة ذو قال وداعين مكيرين إليه

وهونحيل الناس الشهرقبل يرى ستزيده ما الطرف اجلي فأكصبح

 الناس موقيت فلهي يتعلونكعيآألعلة تمالى قال املة وجمعماللة:
٠[١٨٩لمح|1تًاصه

.٢٢٢ ص ، ٣ ج فارس ابن :للغة ا مقاييس (١)

EJ



 ——/حتتئتطخئلخهائ
«٢٣٣٠»

So كذاك تفعل أن يهمني

 تفعل أن أود يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،كذا تفعل ان يهمني يقال:
وأحزن أقلق يعني: هنا )هم( الفعل ألن كذا

,,٢٣٣١)،
so لالع )أهمية( بذي الجرح ليس

 الجرح ليس يقال: أن والصواب ،خطا وهذا )أهمية(، بذي الجرح ليس يقال:
خطر. بذي

,,٢٣٣٢،،
SO الوصول بسالمة فالنًا هتات G3

 هنات يقال ان والصواب خطا، وهذا الوصول، بسالمة فالنًا هنات يقال

سالمًا. بوصوله فالنًا

,,٢٣٣٣،>
ا«8اإلدارية الهيئة()2ا

 اإلدارية؛ اللجنة يقال: أن والصواب ،خطا وهذا اإلدارية، )العئة( يقال:
الشكل. هي اإلدارية فاليئة

--- EJ



/// ت في Uيةوا>اكح<»ش٠دثقوائ في األخطا ب

٠٠ اداه ٠٠
((٢٣٣٤»

G3 واسرته عمله بين فالن واءم 99

 فالن يقال:وفق أن والصواب ٠ خطا وهذا وأسرته، عمله بين فالن واءم يقال:
وأسرته. عمله بين

((٢٣٣٥)

G3 فالن ببراءة واثقون نحن 99

 موقنون نحن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا فالن، ببراءة واثقون نحن يقال:

ائتمن تعني وثق ألن فالن؛ ببراءة

((٢٢٣٣٦)

G8 )وجبات( ثالث اليوم اكلت 99

 أكلت يقال: والصوابأن خطا، وهذا )وجبات(، اليومثالث اكلت يقال:

والليلة. اليوم فى الوحيدة األكلة : هي الوجبة ألن أكالت؛ ثالث اليوم

((٢٣٣٧»
بيتهم في )موجودا( فالن يكن لم 99

 لم يقال: أن والصواب ،خط وهذا ييته، في )موجودا( فالن يحن لم يقال:

األولىزيادة. لجملة )موجودا(في البيت؛ألن يكنفالنفي

((٢٣٣٨)

«8العام العملمرتضعةهذا إيرادات كانت 99

 أن والصواب ،خطا وهذا العام، هذا مرتفعة العمل إيرادات كانت يقال:
 زراعة من اإلنسان على يدخل الذي المال أي: العام هذا مرتفعًا العمل دخل كان يقال:

تجارة. او صناعة او

EJ



~ ~ ط ا^سمح^تمئتيكئئتودئئحربهحشوهحبادعدتنم

«٢٣٣٩»

RD )الجرح )ودم ®G

 صار أي الجرح، تقيح يقال: أن والصواب خطا، وهذا الجرح، )وزم يقال:

الصديدية. يتاثيراألنسجة األنسجة التماب من ينشا إفراز والقيح قيح، فيه

(,٢٣٤٠))
SO شيائمم يوازي ال العمل هذا

 العمل هذا يقال: أن والصواب وهذاخطا، يوازيشيائً، العملال هذا يقال:
وقابل وجارى حاذى، معناه: )وازى ألن شيائ؛ )يساوي( ال

(,٢٣٤١))

«8المأتم في بالسواد الجميع اتشح2

 ارتدى يقال: أن والصواب » خطا وهذا الماتم، بالسواد.إذ الجميع اتشح يقال:
الوشاح. لبس فيعني: اتشح الغعل أما السوداء الثياب أو السواد الجميع

((٢٣٤٢))

ا«8غزق قطاع مخيمات على الصهيوني القصف تواصل زعة

 ،خطا وهذا ،غزة قطاع مخيمات على الصهيوني القصف تواصل يقال:
 الغعل اما بقي ا ثبت او دام، أو ، الصهيوني... القصف استمر يقال: أن والصواب

المعفى. بهذا يرد فلم تواصل

((٢٣٤٣))

G5 لبنان جنوب في الجيش تموضع 80

 يقال: أن والصواب خطا، ومذا الجيشفيجقوبلبفان، يقال:تموضع
واستقر. ثبت أي: لبنان جنوب في لجيش ا تركز

(,٢٣٤٤))
فالنيوفرالنفقةعلىعيالهج2

 فالن يقال: ان والصواب خطا، وهذا عياله، على النفقة يوفر فالن يعال:

كثرها فتعني: النغعة اووفر ،النفقة ه عليهم يضيق أي: عياله يقترعلى

----------------- —El



4 الشحويةوالسنرهبةوانفويةالعالمم الغساد معجم

((٢٣٤٥»)

«8البلد التوافقنياإلقامةفيهذا2

 ال يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،البلد هذا ه اإلقامة توافقني ال يقال:
 على وافقه ومعفى ،المصادفة هو: الموافقة معفى ألن البلد؛ هذا في اإلقامة ني تفيد

عليه. معه اتفق األمر:

(«٢٣٤٦»

فزعاهن فالن شعر وقف
 وقف يقال: أن والصواب وهذاخطا، فزعًا، فالن يقال:يقال:وقغشعر

تشنج واسهف: وهبض، وتجمع جمع على يدل )قف«: ف قفوفا؛ فالن شعر

(:١قالعمربنأبيربيعة)
الصري سحيرًاوقففت ليل إذابردال شعارالفتى نعم

»٢٣٤٧>،

النارلن فالن □»ولع
 ألن النار فالن أشعل يقال: أن والصواب ،خطا وهذا النار، فالن ولع يقال:

أغرى )ولع(: معنى

»٢٣٤٨*

ون وليمة لعماله فالن صنع 8)،

 فالن صنع يقال: أن والصواب خطا، وهذا وليمة، لعماله فالن صنع يقال:
 يقول لعرس، صفع طعام كل والوليمة: وليمة، عمل فالن: أولم يقال: وكيرة لعماله

 وهو الولم: من ألنه النكاح؛ عقد عند يكون ألنه وليمة؛ العرس طعام اللغة: أهل
 الثعالبيي: قال لبناء، يتخذ الطعام فهي الوكيرة: أما شياًئ، به شددت خيط كل

(:٢وغيرها) الدعوات أطعمة تعسيم
 وطعام التحفة، الزائر: وطعام المادبة، الدعوة: وطعام القرى، الضيف طعام

. الوكيرة البناء وطعام الوليمة، العرس

.١٥ص ٠ج ،اللغة مقاييس (١)
،١٧٠ -١٦٩الثعالبي،ص اللغة، (فقه٢)

>هح



صجاخطكئحيكاتثيتكالنيقالقة
٠٠ ايك ٠٠

٠٢٣٤٩٠

(K القميص ياقة GS

أربته. أو القميص زيق يقال: أن والصواب ،خطا وهذا القميص، ياقة يقال:

 وهي ،:شددتها العقدة واربت تشددت، األصمعي:تاريتفيحاجتي: قال

 ،عنقها فى عقدت ألنها أربة والكلب الغرس قالدة سميت وإنما ، حالً تحل ال التي

(:١ المتلمس) قال

آخرالمرس فى اربته تىون ذاحدو حنت قنيص لوكنت

((٢٢٣٥٠

RD األبوين يتيم فالن G3

 من ألن لطيم: فالن يقال أن والصواب ،خطا وهذا األبوين، يتيم فالن يقال:
 الحيوان، من واألم اإلنسان من األب الفاقد الصغير واليتيم ،لطيم والديه فقد

غيرها. بلبن فيربى الناس من األم فاقد والعجمي

((٢٣٥١)

58اللغة دراسة فالنلهباعطويلفي2

 له فالن يقال: أن والصواب ،خطا وهذا ،اللغة دراسة فى طول باع له فالن يقال:
مقتدر. كريم فتعني: طويل باع له فيها،أما حانق أو ،اللغة دراسة في بيضاء يد

«٢٣ه٢»

RD يانع( غصن هذا( G3

 غصنغض، هذا يقال: أن والصواب خطا، وهذا )يانع(، غصنن هذا يقال:
الطري. هو والغض

٩١ص ، ١ج فارس، ابن ،اللغة مقاييس (١)

EJ
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٥٠٥...................................................................................الجيم
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٥١٨..............................................................................الدال
٥٢١.............................................................................الذال
٥٢٣.................................................................الراء

٥٢٨...............................................................الزاي
٥٣١..................................................................................السين
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الشالمة والسغوية والصرفية األخسعاءالتحوية معجم

٥٣٩..................................................................................الصاد
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٥٦٤...............................................................................الكاف
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٥٨٣........................................................................ا الواو
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